
D!HE'l'OI{

HL I· NS DE ARRUDA RAMOS

GERENTE

Oo,:iTNGOS F. UE AQUINO

o perco
ríiiê Ce no!

1 '. '\0. professor, a ga ,

rnr tir l fie OU" éle presugiarà
• < ,,"C dan.lc-Ihe :l ';)osi

�a) c ie 111 cate.
'2.)' Ao ;r.du 1,1l�ri ;J.O co

rre" 11> tE.. ao operár:o, a

Si I J ",-11ca (\� Que nav erá
"Ulil banco para todos"
em vez de "todos para um

banco".
,. 3.0 Ao funcionário, a cer ..

teza 1e que a máquina bu
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que não ficarão seus fJil1C's
sem boas escolas.
Por tudo isso aconselha,
mos:

NÃO TROQUE O CELSD.
PELO 'DUVIDOSO

Camboriú, em ruas da
semana passada, viveu
momentos de entusiasmo,
com a visita dos candída.
tos CE·LSO-DOUTEL. Mi
lhares de pessoas ouviram
a palavra de fé dos can
didatos já vitoriosos da
maior coligação parttdá-

l:ia do Estado:

PIONEIRAS POLITICAS

Em Descalvados, em

Itajaí, depois de um dia
de intensa 'atividade na

propaganda da UDN
com retratos de Jânio,
Iríneu e Dadinho Canzia
ui - uma unidade hospi
talar das Pioneiras So
ciais descansa, num ter
reiro, onde a foi fotogra
far nosso enviado.

De par com isso, até
nas escolas os cadernos
distribuidos pelas Pionei
ras estão politizados, co

mo se vê no clichê.

Eis aí, em Santa Cata
rina, como uma iniciativa
nobre e benemérita de
Dona Sara Kubitschek, em
favor dos menos favoreci
dos, vem sendo usada em

prol elos milionários goza
dores dos grupos econô
micos que enterraram a

UDN e estão explorando
os dinheiros públicos ao
Estado.

'

D·EKUNCIAMOS
Denunciamos ao governa

dor do 'Estado, para que
tome as necessárias provi.
dências 'ou asstlma ares·

ponsa1;lilidade do _ato, que
entre os INVESTIGADO
RES nomeados pelo seu

Secretário dê Se-gurança,
está o liberado condicional
Domingos Luiz Pereira,
ex-praça da Policia, �ut?r
do assassinato da proprra
e[�pôs:r, c:m Cll-'çador. Esse

mdíviduo] que' \t:ão . l,W.de "

andar armado, por força de

sentença Judicial, está des
tacado ConIO guarda-costas
e eapangá de um INDECO
ROSO, ultimamente pela
propaganda do sr, Irineu
Bornhausen. E há fortes
suspeitas de que seja o

autor de um recente aten
tado contra a vida do con

tratante da estrada - as

falto - entre esta Capital
e Biguaçú. Ao sr. Heriberto
Hulse as providêneias ou

as re�ponsabilidades.
.

rremier
interino: CUDA

HAVANA,21 (AP) - Um
decreto do govêrno desig
nou o chefe das Fôrças
Armadas, Raul Castro, co

mo Primeiro' Ministro in"

terino, na ausência de seu
irmão Fidel, que preside a

delegação cubana à As
sembléia Gei'a1 da Organí.,
zacão das Nacões Unidas
(ONU).

'

MAIS UM
Vereador da
de Ilajaí
(ELSO

UD�
\

com

Ent.re os oradores do co

mício oposlcloníeta de
Camborfu, falou ao povo o

vereador Ribeiro Luz, da
UDN de Itajaí, que se inte

grou nas fi'leiras da união
das forças mudaçionistas,
abandonando a UDN.
Amanhã tem mais.
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EDIÇÃO DE HOJE - 8 PÁGINAS

CELSO E DOUTEL O
ACOMPANHARÃO

INAUGURAÇÃO DO

SAMDP DE JOINVIL
LE

O candidato a vice-pre
sidência da Republica, João
aouuut, estará· hoje per
correndo quatro munici�
pios de Santa Catarina,
acompanhaelo dos candida-

/ tos vitoriosos do aooerno e

vice-govêrno ,do Estado,
Celso Ramos e tioutei de
Atuirtuie.

,.

Em Joínville, o ilustre
politico e prestigioso lideI'
operária inaugurará o san
du, obra conseguida, pelo
deputado Doutel de An.
tiraâe. Logo após, '[!el'cor
rerá os municípios a:e tta-
1az, Brusque e Criciuma,
fazendo comício em to:
dos' êles. Á chegada de
Jango está marcada para
as 12 horas, e a sua volta
para logó após o encer

ramento do comício de Cri
ciuma:
Os meios politicos têm a

sua vi�da em conta de
grande aquisição de subs_
tãncia das canâuiaturas de
Celso e Doutel, que por si
sós, ja, empolgaram todo o

povo catari1iense.
A vinda de Jango, en

tretanto, aumentará a

margem da vitória dos
candidatos oposicionistas.

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
No comício de anteontem, da UDN, no sub-distrito

do Estreito, mais uma vez ficou patenteada a falta de
mensagem ao povo do partido dominante e de seus can

didatos.

Depois da fila do MATA-TEMPO, surgiram os prImeiros ataques e as

primeiras mentiras da boca do dr. Mi�ita - jovem que já andou pelas fi
leiras trabalhistas, com tendências pessedistas, até encontrar-se com UnI

empregp, mais tarde melhorado, Afirmou o sinecurista do, Tribunal de Con
tas que a propaganda .adversária era feita com dinheiro do povo. Esqueceu
Se de provar a calúnia e teve que fechar os olhos para os veículos que cir
.cundavam a praça - veículos oficiais, na maioria' emplacados como partt-
().lllarlts.�, .' •

.

Depois, o sr. 'Volnei Oliveira 'PASSOU Rl!..'CIBO .

no caso do registro
da sua candidatura e na do sr. Bornhausen, pelo PSP, lamuríando-se de não

poder, em virtude da nOSSa vitoriosa impugnação; melhor servir seu verda
deiro partido - a UDN, com Jânio e tudo.

Aludiu à compra de um diretório populista, pelo PSD. Apoio a Celso,
para êle, é compra. Se. é ao di/retório de Lages que quis acusar, mais 'v�rda
deiro seria se referisse que o Secretário da Segurança tudo fez, em matéria
de promessas, ao seu presidente, sr. Heitor Magalhães, que. o repellu quando

. a desonestidade entrou nos oferecimentos. E não se Iembrou de dizer que os

diretórios de. Bom Retiro, Santa. Cecilia, Urubíci, Palmitos, Curitibanos, Im
bituba, Itajaí e outros do seu Partido estão Cem por cento com Celso.

O sr. Viegas ficou muito à vontade no microfone de certa emissora,
que dele só não disse o que. não está nos dicionários. E' valeu-se dessa rádio
para aderir aos seus processos indecorosos.

O conspicuo senador Saulo Ramos araquanizou na velha base. PI'O
moveu o sr. Heriberto Hulse a estadista!

O sr. Carlos Gomes merece um comentário à parte, que faremos ama

nhã. A sua memória, ao referir fatos hístôrfcos, pifou várias vezes e sempre
a seu favor.

A vedete da noite, com claque especial, seria normalmente o sr. Bor
nhausen. Falando pela segunda vez na Capital, as suas palavras repetiram o

papagaial' anterior, sem nada de novo. Mensagem alguma. Tudo chinfrim e

bolorento, sebáceo e .demagógico. E demagogia sem talento é coisa ruim de
se escutar, pelo tempo perdido. Fingindo indgnação, berrou que suas pala
vras podiam ser escutadas em todos os lares, até por colegiais. O farísadsmo
dessa assertiva tinha, ali, na presença de um microfone de emissora contra
tada pelo candidato, o desmentido mais formal. O que o irado senador diz
pode ser ouvido nos lares e nos colegíos: 'mas o que o seu dinheiro paga pa
ra que seja dito contra os adversários, pode ser ouvido'! As misérias morais
atiradas contra famílias? A linguagem imoral e degradante, as calúnias a

pedirem creolina, os doestos infamantes - quem lhes promoveu o retêrno?
Foi ou não foi o sr. Irineu Bornhausen, comi seu dinheiro, que nem poupa a
memória de personalidades como Nereu Ramos? Estará nesse enxurro a

mensagem. do candidato? Deve estar. Porque de nenhum problema êle tra
tou no seu discurso. Alegou que tinha programa. Onde está? Suas il'ádios a

.êle não se referem. Sua imprensa não! o menciona. Ai difusão que prometeu
foi promessa igual a das centrais elétricas, das estr�das asfaltadas e do
não aumento de impostos. Disse que seus adversários querem DESTRUIR O
INCO e sabe que isso não é verdade. O que se quer acabar é com os negó
cios ruinosos para o erário e rendoso para o banco, a ponto d8) o governador,
em suas últimas mensagens, divulgar analíticamente todos os empréstimos
catarinensés, m.enos um, COm o Inco, de 100 milhões, realizado quando os de
pósitos eram superfores a essa importância.

Candidato sem mensagem é candidato sem voto. 3 de outubro vai es
clarecer - muito embora a pressão a coacção e a corrupção andem por aí
Com Adaimes, indecorosos e outros:.. '

"

As �ensagens
dêles

BofetadadoSenrrdor lrineu
. Quem ouviu o comício realizado pelos candida�os não querem ver e surd?s

da INCOerência realizado no Estreito segunda-fena dos. que nao querem oU�lr.
;..

,
. -

d I t Porem aue houve decepçãopassada, pode constatar a maneira ese egan e .com isso também é inegável.
que. o Sr. Iríneu tratou o povo daquele popu!oso bairro, Mesmo, para que não a

Num discurso vazio, entrecortado de chavões decora- houvesse, preciso seria que
dos o orador demonstrou a sua megalomania recalca- todo o povo do Estreito não

da 'tripudiando sõbre o pobre !povo. soubesse o que. lhe deve
"

. -I o governo udenísta, numaPrtmeíramanfe, f a I o u zado. E, aque e povo a quem conta já incobrável.
muito em 'si mesmo, que o candídato de ontem pro-
era um sujeito formidável, metera uma série de pro- E Os eleitores daquela
.Ia salvação do mundo, e vidências de ordem pública co�unidade que nao �e
queiandos. Depoi·s- confessou esgoto, agua, etc.) sean ter deixaram enredar pela ma

que não tinha programa; realizado nada dísso, ficou quina eleitoral Heriberto -

que não precisava de pro- a ver navios. Brnhausen, puderam com,
grama porrrua o seu real Não negamos que o orador parar os díscursos dos dois
progra�a seria a continua- foi' muito aplaudido. Há, candidatos, feito!; no mes,

çâo do que já havia realí, Infelízmente, cegos dos que mo local, com apenas alguns

dias de diferença. O do pri;
meiro, versando" sôbre os

problemas de educação,
saúde pública, e o do se,

gundo. .. "votem em mim
porque sou o maior ... "

Será difícil escolher, povo
brioso do Estreito? \

GOSTA DE CAFÉ�
ENTÃO PEVA CAFÉ ZITO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ABELARDO GOMES

I
'A ilustre dama aníversa

Com indivizível alegria no; riante, na oportunidade �a
tioiamos na efeméride de data será muito cumpri
hoje o transcurso de mais mentada, por seu largo cír,
um 'natalício do nosso emi- cUlo de amizades
nente conterrâneo e parti- Os de O ESTADO, respaí,
cular amigo sr. dr. Abelardo tosamente, associam-se às
Gomes, Procurador Geral da homenagens de que for alvo,
República nêste Estado e forrnulando.Jhe e a seus ta,
conceituado Professor de 'nos- mílíares, votos de perenes
sa Faculdade de Direito. felicidades.
O nataliciante, pessoa mui

to estimada na sociedade
local, é dono de invulgar cul
tura, gozando nos meios

culturais da capital barriga
verde de enorme prestígio.

'

Hoje, temos certeza, será
Com indizivel alegria no,

nifestações de apreço e es

tima, as quais nos associa
mos, formulando-lhe e � sua

dígnissima família votos de

crescentes prosperidades.
ANIVERSARIOS
SRA. ADR'ELINO NATIVI-

DADE DA COSTA
Com satisfação registra-

mos na data de hoje-o trans

curso de mais um natalício
da exma, sra. d, Auta Luz da

Costa, virtuosa esposa do

nosso, prezado amigo e emi
nente cnterrâneo sr. Capitão
Andrêlino Natividad e da
Costa.

FAZEM ANOS HOJE:
- sr. Orlando Elpo
- menino Ayrton Clayton

. Schmidt
- srtà. Maria Madalena Bo:..

natelli
- menina Maria de Lourdes

Trilha

sr. Lino Cunha
- sr. Haroldo Glavan
- sra. Maria' das Dorees

Balbi
- sra. Guilherme Meyer
- sra. Judite Cunha Livra-

mento
- sra, Iná Cabral Teive
- sr. Mário César de Freitas

Cardoso
sra. Célia Tôrres

- sra. Sonia Daux Boabaid
- sr. Saturnino Eduardo

Cardoso
- 'sr. Rubens José Pereira

Oliveira

Clube Recreativo "6 de Janeiro"
ESTREITO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
De conformidade com o disposto no art. 86' � 1.0

dos Estatutos, pelo presente faço público a quem inte

ressar que está aberta concorrência para o arrenda

mento dos serviços de Bar e Restaurante do �lube. Re
creativo 6 de aJneiro, a partir desta data ate o dia 30

do corrente mês.
Os interessados poderão apresentar suas. propostas

em envelopes fechados em que conste o segumte:
�

1. Pagamento mensal do arrendamento a que se propoe
2. Prazo do arrendamento

,

3. Que se sujeita ao pagamento das �axas d� luz e agua

consumida pelo Clube e bem aSSIm da limpeza, en

cerramento e lavação de toalhas.
4. Que., se propõe a zelar por todos os p:rtences que

compõe o Patrimonio do Clube que, serao arrolados
pelo Diretor do Patrimônio.

_

Quaisquer esclare·cimen.tos poderão obter Com o Sr.

Alipio de Castro, Diretor do Patrirnônio, diáriamente
na Secretaria do Clube.

Estreito, 15 de Setembro de 1960

EGIDIQ AMORIM - PRESIDENTE

SEMANA DA ARVORE Entramos na "Semana
.la Arvore".

A arvore amiga, ornamento da natureza, amiga do
110mem fator importante da nossa economia. �

A 'arvore que dá sombra e frutos.
A arvore que domina os bosques.
Inf'eltsmente incompreendida, a.bandonada,· embora

todas as campanhas feitas para �ua sobrevivência, para
que ela nunca nos venha faltar,

A arvore que ainda é vítima da ignorância e do des-
.

prezo dos homens.
.

.,

-

A arvore que é digna de ser respeitada, que da som

bra amiga a todos.
A arvore que os homens· ,pouco fazem para que se

reproduza, merecendo cuidados especiais.
.

Abater arvores para' titrar delas o proveito e aban
dona-las em seguida, menosprezando-a ,como coisa inú
til é o que se tem feito.

Nêste sentido, precisamos educar o povo e as .crian

ças nas escolas, pata que lhe devotem mais amor e ca

rinho.
Verdade é que esse trabalho 'está sendo feito com o

reflorestamento e através de propagandas por toda a

parte. ,_;.�
Seus efeittos, porém, não têm �lcançado o resultado'

que era de se esperar porque o maior trabalho, o mais
garantido; o que ,poderá produzir êxito está� primeira
mente na educaç�o do homem e particularmente da
criança. "

.
.4�!las, p�la primavera, '�Ulda�se com entUSIasmo

de fogo de palha do assunto. DepOIS, outros problemas
tomam ocnta da vida e esquece-se a arvore.

A arvore que não deve ser esqueci,da.
A arvore numa festa anual de primavera passageira. !
A cooperacão de tod'os em favor do reflorestamento!

eleve ser pel'm;nente, contínuo, de todos os dias e de to
(bs as horas.

Bendita pois é a arvore que nos dá sombra, frutos,
flores e que ainda nos dá em troca de nosso desprêzo,
sua permanente colaboração em defêsa de 110SS0 poder
econômico.

Dendita tambem é pois, a ARVORE.

PARTICIPA(AO
HUMBERTO SARTORI e TEREZINHA. MACHADO -���� D�ESARTORI participam aos parentes e pessõoas de suas

relacões de amizade, o seu consórcio, em 3 do 'C01'
rente mês e a todos têm o prazer de oferecer a sua re

siq,ência à rua José do Patrocínio n. 1050, apto. 22,
(Ia cidade de Porto Alegre.

contecimentos Sociais

MARGOT PAIM LUZ E TANIA .FIALHO, DUAS DEBUTANTES QUE RE
PRESENTARÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO, NO BAILE DE SÁBADO,

NOS SALõES DO CLUBE 14 DE JULHO NA CIDADE DE LAJES.

1 VERA Schneider, recebeu a faixa de
"Miss Bloco dos XX", sábado, no movi
mentado baile nos salões da sociedade
Guarany.

elegante -srta. Nice Faria circulou com

chemisier principe de aaies, eleçan:
tíssimo.

2 BRINCOS, Colares e pulseiras prêias,
sugere à originalidade dq moda.

7 O CRONISTA Nagel, apresentará sába
do na cidade de Blumenau, as Debu:
tantes do Ano.

3 A CIDADE de Rio do Sul, prepara�se ,8
para o "Desfile Bangú", que será no

próximo dia 15. O cronista Mello Prates
é o responsável pelo acontecimento.

ESTAMOS informados de que o jovem
SI1. Marcílio Medeiros Filho, sábado,
circulará em black-tie, no Teatro Carlos
Gomes.

4 EDDA Lopes, "Miss Rio Grande do sui: 9
circulará sábado e domingo, pela cida
de de Lajes.

A FAMOSA Julie Lonâon, [êz uma rá_
pida temporada no Rio. A voz doce e

quente de JuÍie London, foi somente
três dias.

5 O CLUBE Doze, domingo aconteceu
com mais uma movimentada festa "Bn: 10
contra dos Brotinhos". Terezinha
Amim "Glamour da Cidade" deu nota
alta na comentada reunião.

O JOVEM Sr. Rudi Bauer, vOlta a visitar
nossa Capital.

6 CONTINUA intenso, o movimento do
Bar Querência. Na noite de domingo, a

11 O COLUNISTA Jean Pouchard, oiere:
cerá (tos Brotos Elegantes do Brasil,
um movimentado jantar.

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 eli
nica em FLORIANÓPOLIS, em Março de 1961.

No momento está em estudos de sua especialidade
em CURITIBA. Onde está atendendo seus clientes em
seu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON
,JUNTO. 207 - EDIFíCIO JOÃO ALFREDO CURITIBA

MOTOCICLETA

rtNSINO
."",.

A VENDA, NAS

BANCAS DE JORNAIS
E REVISTAS

Vendo uma, marca CZEPEL, 5% HP, amortecedores
dianteiros e trazeiros, em perfeito estado de conserva

ção. PREÇO: Cr$ 45.000,00 - Facilita-se o pagamento.
Ver e tratar no Pôs-to da C. Ramos SIA - Estreito, com
o S1'. Pedra (telefone 6244)

SALAS NO ('ENTRO
ALUGA-SE óTIMOS SALAS

fServindo especialmente para Escritõrtos, Gabínezes
Dentário, Consultôr'io, Fotografo, etc., Sito à Rua
João Pinto 9 - Sobrado,

I
� TrafáI! à 'Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar ou pe.loTelefone: 3756. 1 : l

GOSTA DE CAFÉ�
ENTÃO' PEtA CAFÉ ZITO

A V I S O

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

1
Os métodos cOontinuam sendo os dões que êles pisam. Deixai-los lutar

sem glória, sem as cOonsiderações dos

que têm caráter, ,têm retidão, e que lu
tam POor um ideal mais nOobre, mais ale
vantadOo.
As carapuças, cairãOo sôbre, as suas

cabeças, mais cedo oou mais tarde, nãOo
tenham dúvida!

mesmos.

As invenciOonices deslavadas, e

as mentiras acachapantes, COons

tituem 00 apanágiOo dOoS que não t'êm ar

mas honradas para a luta. Fazem do
branco, 00 vermelho, do ve·rmelho o negI·O.
Inundam as suas consciências, nas sujas
sargetas, para. enodoar nomes e posições

�:f. que disputam a atual pugna eleito-
....

""'"2·
O d,eputado Doutel de Andra?e,

jj:les dizem, que nesta luta, vale tudOo, desmentiu Oontem, peremptõna-
que estão para tudOo, que tOopam tudOo. mente, as notícias de um POossí-
SublimadOos nas suas aspirações de POo- . vel rompimentOo cam {)o Sr. Cel-
der, desejam manter-se nêle, ou galgá- sO"�oos. Estas nOotícias, maquinadas
lo, de qualquer maneira. Por isto, con- POor cOonhecidOos inverterdOores e pertur
tratam, subvertem, injuriam, cOoluniam. ba.dor,es, facCiOosos e parciais, das verda-
De que vale a luta mal lutada? De que des políticas, não mereceram maiores

valem· os louros conquistadOos inglõria-, atenções do eleitorado catarinense.
mente? A luta, encerra em si, aspectos A patranha é velha. Os catarinenses,
muito mais importantes, dOo que o simples os que lêm e ouvem o rosáriOo de deses
fato de luta!l'. Luta-se por algum ideal pêrOo, dOoS que se encastelam nêste govêr
ou objetivo, COomum, de uma. coletivída- no que aí está, têm já cOonsciência e au

de, ou de parcela de coletividade. to-defesa, para as mentiras, a fuinhas
As baixesas, as vilanias que êles minúsculas, compiladas desordenada-

r
usam, não devem calar em ninguém. mente, deselegantemente.
Não devem impressionar ninguém. Se No final, é tempo perdido, sãOo papel
formos discutí-las, estaremos descendo e· tinta gastos. Mas, como diz o espanhol:
aos esgôtos que, êles descem, às podri- "para ganar hay que escribir"!

,

4SSSSSSSSS%S%%SSt

Sw 1 = 1Quando reina a sã justiça
t /A LEI p'ra todos é Igual;

Pune-se os mal educados,
Seja Zé povo ou o "tal".

OS SEM LEI ./
Na frente do Palácio tem uma placa�di trânsitoque reserva o local para os carros ofici"..s. Justo,

muito justo! .

Ninguém da oposição bota carro a.1í, todos res

peitam. O mesmo não acontece com 01;0/ donos do Es

tado, os situacionistas. Eles não re.sI}.�,jtam os avisos
mesmo nas barbas do Governador. 1..-

Há dias, um cidadão, pessedista de " quatro cos

tados, com o gipe ostentando propagandsv de Celso,
ia estacionai- 'o veículo onde devia, quanf!Clo deparou
-com uma chapa particular no local proíbid, ...". Colocou
o seu também. Alguém gritou: aí não póde !

E êsse póde ! - respondem o cidadão -, .:fi:...ii..mul-
tarem êsse, pagarei também a multa, com mlil�ito

: prazer.

'i Os motoristas dos carros· oficiais, os guardas,
, todos entenderam. O carro alí era de um dos figurões•

da UDN, de um "costa quente" mal educado que se

julga o dono do mundo e exibe a sua vaidade des
respeitando os regulamentos, como a afirmar: eu?
eu sou o tal ...

PAGA-PAGO Só CHUTA FORA
Vibrava o povo ao ouvir os oradores citarem

LOTT, JANGO, ,CELSO e DOUTEL, no comício de
Capoeiras.

..,0 Pago-Pago, desesperado, meteu-se com auto-Umóvel e tudo a chamar, rogar, clamar, pedir quê ost�ouvintes do comícío da vitória saissem dalí e viessem
com êle assistir a um outro comício onde se difamava
o adversário.

Falou sosínho, Tentou em vão. Pois nem mesmo
de automóvel, os eleitores que alí estavam, alí fica
ram por que NÃO QUISERAM_ DEIXAR O CELSO
PELO DUVíDOSO ...

A carteira do Irineu
Já ganhou muita eleição:
Mas no tempo que o votante
Levava a chapa. " na mão!

O velho INCOlono está INCOmodado por ver que
não sairá INCólume das eleições.

Já viu que os eleitores da Aliança da Vitória são
INCOrmptíveis e .por isso adotou política INCOve
niente e INCOpaJtível com os forus da gente Barriga
Verde .

%%%%%%%%SSSSSS%SS$S� � �

,. J,at... �.
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E D
DIREITO .I)A l,a madeira, Mcm de largura,
FLORIANÓPOLIS com 3 vidros de 280 x 250 e

Edital de Leilão 4mm.de espessura; 3.°
P Doutor WALDEMIRO Um balcão

.

com 1,50m de
CASCAES, 1.'° Juiz, comprimento, de madeira,
Substituto, da l.a Cir , 50 cm de largura, com um

cunscrrçao Judiciária vidro de 40 x 80 e 3mm de
od Estado, no exerci, espess-ura; 4.0 - Uma caíra
cio pleno do eai-g de registradora marca Mínex ;
Juiz de Direit da La 5.0 - Uma geladeira marca
Vara da Comarca de CLIMAX, côr branca, altu,

Florianópolis, S.C., na ra 1,50 m, por 50 em de lar;
forma da lei, gura .n, '1010, com motor

FAZ SABER a todos quan- s/n; 6.0 - Uma radiola,
tos o presente virem ou dê, marca PHIhIPS, com um rá.,
le conhecimento tiverem dio da mesma marca, n.O
que, n dia 30 de setembro às 2509, côr creme, em perfeito
15 horas, à porta do Eâifício estado de conservação.
do Fôro desta "comarca, si- E, para que chegue ao co

t à Praça Pereira Oliveira, 10, nhecímento de todos, rnan,
o porteiro dos auditórios, Ie, dou expedir o presente edital
vará a público leilão, a quem que será afixado no lugar de
mais der e o maior lanço 0- costume e 'publicado na ror,
rerscer, os seguintes objetos ma da lei. Dado e passado
penhrados, nos uatos n. nesta Cidade de Florianópo-
12.852, de ação executiva, lis, Estado de Santa oatarí,
que move FRANCISCO AS- na, aos dois dias do mês de
PIS contra MOAIR LIN- setembro do ano ,de mil no
DOLFO LUZ: vecents e sessenta. Eu, (as.)

1.0 - Um balcão 'com 3m Carlos Saldanha, Escrivão, o
.

de comprimento, de madeí, subscrevo. (Ass.) Waldemiro
ra, 54cm de largura, com 3 Cascaes, Juiz de Direito.
vidros de 69 x 43; e 4mm de Confere com o original
espessura; 2.° - Um balcão Carlos Saldanha
com 3m. de comprimento, de Escrivão

APEDITIVOS
�U8ICVAOOS
oiAQIAM�NT� DAB /9ASlaNIf.
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FLORIANóPOLlS, Quarta Feira, 21 de Setembro de 1960 "O ESTADO" O lVIAIJS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

'LIRA T. C. - Dia 24 - Sábado ., Soir(l da Primavera (Festa do Perfume). "resenlação de Quinze "Vendedoras de Flôres". Será esco
lhida a "Rainha da Primavera". Mesas na Relojoaria Muller. cr$ 200,00.

-

MOLESTIA' DE SENHORASCf ,.'tl�re Colono... Donolde
,"n velho fim de mendigar e comprar de), que estraga uma das CO?", Errar é humano!"" 'gusto Bresola, quem nos

Convencimento d 'd
.

d d l nrend '

. <;, ::rnhau- votos para continuar por melhores esqumas e nossa porem para um ora or, a vo , pren ou com este poderoso
Banq�elrO Irineu Borf1fO pelo mais 5 anos, sacrificando o cidade. gado, conceituado... É

I
for- I fator.

sen dIante de um PO\ ' .lovo catarínense, com as rou- Em seu comício aqui, veio te ... Pensam de certo que o Quem será que fêz a estra;
qual nada .f�z. .�"'Ste Ca- oalheíras do E�tado, que com com o cérebro ôco l ... Nem interior é ignorante, até o da de Campos Novos a Lajes
�m ComIClO pIo 9;.rt,ando o �las,são compradas caminho- plataformas de govêrno,.. ponto de estarem enganando vía-Aníta Garíbaldí, Campos

t�rmen�e, aprovt!-; _:a _ 7 de netas novíssimas, retiradas nada'... Nem mesmo preme- o povo desta maneira, e aín, Novos a Tangará e Campos

:l�' festIVO da PAi:t aparecendo das Agências e enviadas co- ter, que é sua caracteríatíca da praticando monstros êr- Novos a Curitibanos, pela

/ fembro, vmfll:�te o pobre co; .no comitiva para Chapecó, principal, chegou ,à fazer... (OS de Português, que seria qual, chegou a nossa cidade o

J

IS arçadame}t�).\1J se declara _ com aõmente o chofer den- Mesmo,- nas eleiçãões passa- ótimo colocá-Io na coluna. "O velho banqueiro? - Foi o

Po�oI -:- comsl!ornhausen, mui- tro, pelas horríveis estradas das, prometeu a Estrada do Impossível Acontece" da Re- saudoso e Inesquecível Dr.
1. nneu f,. .. � I t I t

..

f
. .

t "O C ." N R h f d P S'4
to bem n

''t: ....companhado pelo de Santa Catarina, a fim de Pe o as. sto ua az precisa, VIS a ruzeiro .

D

ereu amos, c e � o . .

S C ,4,:liOS Gomes de Oliveira rue houvesse maior número mente 10 anos, e até hoje, Como podem observar, meus . em Santa Catarma, que
r. ,B:Fbso do P.T.B. e candída; de carros para a sua espera. nada ... Peneamos que havia leitores, nem o BANCO INCO, fêz tôdas. E o Grupo Esco ,

expu a; tíd "ida" d t d "A S'" dI' I? C'I ?

toe ti a Governança e Vice_Go- Mas basta de enganos! O prome 1 o a I a a es ra a a ma eca e rmeu, ar.... e o I O ••••

ernança do pobre Estado de povo está farto e não mais e agora -certamenta seria - conseguiu levar o povo a um Bem, por hoje não quero

Santa Catarina. crê em semelhantes mentiras, "a volta"! acôrdo com êste ótimo Ex_ mais esquentar as orêlhas do

Sabendo que até a maior Por quê vem aparecendo ago Mas meus senhores, o cer- Governador, nem mesmo a Sr. Irineu Bornhausen, que

parte de seus correligionários ra, aqui pelo Oeste? .. Por- to é, que nem falou em es, Cr$ 2.000,00 o vóto... deve estar inocentemente ...
o detestam pelas fluas ínjus; ruê não ficou apadrinhando tradas, apesar de seu corre- Somente o bancário ALCI_ pregando eua política, para
tíças - Irineu Bornhausen Iíglonárío João Rupp Sobri- DES SILVA, que o saudou de

I aquêles que o não conhecem

achou o caminho do oeste a ITAJAI - sua terra natalv. .. nho, chefe partidário da maneira tão espetacular, que ainda de pert-o ...
----,-,.

'
- Mas é véspera de eleí- a.D.N., razê-Io relembrar de não sei como conseguiu ler Campos Novos, l3-9-6Q

C'UIDA'DO' (O'M ção!... Só faltam alguns suas promessas não cumpri- as palavras escritas por ter- MAQUIS Z.31
dias agora... e êle pre_cisa das, nem assim se manifes- ceíroa

ELAS
de nós ... Mas coitado 'dêate tou. Acho que desconfia mes, O Sr. Irineu em seu Comi,

. • •
colono convencido... ígno, mo que é o fim de,' tanta cio, afirmou qUe o P.S.D. em

, rante
í

••• Só que é um pou, sombra e água frêsca!... 10 anos, nunca havia feito
Duas elegan tíssímas

cupínchas pagas pelo �e- quinho diferente do nosso Os oradores do comício, nada ... Quem foi que insta-
nador Menos eficiente an, autêntico colono; que pelo eram ótimos. Até um muito lou a ótima luz, sêb a qual,
dam percorrendo o Estreito amor verdadeiro à Pátria, prestigiado - Sr. Dr. Gerson na noite do dia 7 de Setem
com uma lista na mão, de derrama incansàvelmente Cherem _ bacharelando em bro êle não quis prometercasa em casa, pedindo que seu suor nas veredas ingre- DIREITO, começou seu dís, mais nada diante do povo?Os moradores assinem ,a

'
-

lista e diendo em auem vão _mes das roças, à mercê do curso assim: - Foi o Sr. Deputado Au_ � Econômica em li/5/60.
votar. .. Se o ele-itor cita

I
calor cauetícante do sol, das - Exmo. Sr. Irineu Bor

o nome dos candidatos do chuvas constantes!... Ê:ste, hhausent ... Exmo. Sr. Car;
PSD, el�s. então descem o sim, é o verdadeiro colono, e I G

�

vocabulano c o I o c a n d o _ . .

os omes. .. Revd. "PARo-

nas alturas os candidatos
nao como o nosso .viSItante, CO" ... São êstes os católí

udenistas e diendo cue um que tem suas noitadas de cos que conhecem tão bem
certo jornalista derrotou Os drinks e Wh19kys!... Sua o nome oficial de PÁRO_
�AMOS! Cons'ultamos ttã- Cadillac último tipo, seu pa-
nas pessoas, e estas nos 1 t

-

tafirmaram NU
- -

d
ace e. .. E es a a amostra

v; e nao so uas, .

mas uma legião dessas pre.,
do colono de Santa Oatarí,

ZaJQdssimas damas andam na? . .. Estamos bem,' hein? ...

percorrendo a cidade numa O Pôsto de Saúde de Cam
demonstração dese�freada pos Novos, não passa de umde fanato-partidahsmo Que
audácia ... que despudor po; pequeno galinheiro (descul,
lítico! Portanto, cuidado pem a expreesâo, mas é só
com elas... 'virem se certificar da verda;

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

O "velho colono" dando
no Oeste demonstracào de
que foi e que promete con,

tírruar sendo o mesmo co

lono, depis de montar num

cavalo pelo lado direito, não
soube corno apear. :. Os que
o apreciavam em cima do
dorso do animal, não escon;
deram o espanto .. , E én
tre risinhos orultos o ve
lho colono (champanhota)
saiu por tras do cavalo ...
usando a sua cola, para
descer com mais segurança
. . . Esse seu Irineu não tem
mesmo, mais remédio ...

E justamente por! isso, é
que o verdadeiro homem
do campo, lhe dírá a 3 de
outubro, Quem lhe conv�m:'1CELSO RAMOS e DOUTEL
.DE ANDRADE ...

COISAS DO
"V'ELHO COLONO"

PARA VICE-GOVERNADOR
. VOTE EM

MARTINHO (ALLAQO JUNIOR
SINDICATO DOS, ECONOMISTAS DE

SANTA CATARINA
EDITAL

Faço saber aos que o presente virem ou dele conhe
cimento que, 110 dia 24 de Outubro de 1960, serão realí
zadas neste Sindicato, as eleições para a sua Diretoria,
Membros do Conselho Fis,cal e Representantes da enti
dade no Conselho d:;\ Federação a que estão filiados e

respectivos sLl,plentes, fi,cando aberto o prazo d'e 25 (vm
te' e cinco) dias, a contar da primeira publicação deste, e

portanto, se encerrando a 13 de outubro de 1960, para' ( .

registro das ,cha.pas na Secretaria, de acôrdo com o dis_ !
põsto no art. 1.0 da Portaria Ministerial n.o 14.6, 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 Con�elho da Federação, na íorma do

disposto no art. 5.0 da citada portaria.
Os . requerimentos para o re,gistro das chapas de

verão ser apresenta,dos na Secretaria, em três vias, assi
nadas pela cabeçn de ,chapa e acompanhados da relação
assinada por todos os candidatos, • pessoalmente, nào
sendo permitida para tal fim a outorga de procuração,
devendo da mesma constar todos os dados indicados nO

§ 1.0 do art. 5.0 ,da PortaI'la u. 146 de 18-10-1957.
FrancisCo H. Amante

Presidente

um

PERDEU-SE
Caut.ela N.o 1724/60

Expedida pela Carteira

de Penhores da Caixa

Fogões

WALLIG
para modernizar sua cozinha

=

Dê maíor confôrto à suo família, adquirindo um moderno fogôo Wallig o gás. Suo senhora
ficará encantado! 8 modêlos, de linhos modernos e distintos, sálida construção, acaba-'
menta primoroso, Venho examinar, em nosso loja, os fogões WQllig. '

E SAIBA QUE todos os fogões Wallig. são equipados com queimadores reguláveis
"ECONOMIC", com 44 pontos de chamo e duplo graduação - propiciando real economia
de gás.

�

SEM,
QUALQUER
ENTRADAPARTlCIPA'ÇÃO

Gilwan, Gilwana Gilberto e Gilson, participam aos

parentes e ,pessôas d� amizade dos seus pais Gilberto e

Wanda o nascimento de seu maninho
GILMA�

oco.rrido dia 18, Domingo, na Maternidade Dr. Carlos
Corrêa.

nessos planos de pagamento
PRESTACOES

DESDE

152,00
MENSAIS

•••
•
•
•

: MaCHaDO & CID. S. a. • Comércio e agênCias
• Rua Saldanha Marinho, 2
• •
• •
............... � ....•...................................

c O L I CAS. _0_ C O L I C A S

SEDANTOL
As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de
comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias,
suas consequências e perturbações da menopausa.

��JJi'
, DOENÇAS DO CORAÇÁO

/
TONICARDIUM poderoso cardíotônícovdíuretlco é

íno.cado no tratamento da Artério Sclerose, disturbios de
Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.

TONICARDIUM O T")NICO DO CORAÇÃO
IW"".��1't��1-.· ..;é:-.'.

AGRADECIMENTO
Antecipando agradecímentoa especiais às pessôas e

entidades, que tiverem a bondade de expressar por de
monstrações tão comoventes seu pezar pela morte re

pentina do saudoso sacerdot.e, educador e professor P,
Ernecto Seidl, a Direção do COlégio Catarinense desde

já deixa consignada a. sua profunda gratidão por tudo

quanto os amigos do R. Padre Ernesto fizeram por sua

honrosa presença, r-elas suas orações e pela oferta de
flôrea e corôas, corno t?mbem pelo envio de amáveis te

legramas e cartas de condolências.
Um agradecimento especial às Estações locais de

rádio, como' aos numerosos rádío-amadores, que poe,
sibilitaram a divulgação do infausto acontecimento,
também à exma. família do falecido em Põrto Alegre e

Santa Cruz do Sul.
P. Antônio Loebmann, Diretor

Clube 'R. "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.

A V I S O,
Olídia Sens, proprietária, do Instituto de Beleza

VaIverde, tem o máximo' prazer de comunicar as suas dís.,
tintas freguezas e amigas que -transferiu o seu Instituto

para a Rua Fernando. Machado n,? 36. Agradecida
aguarda a sua visita.

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

Com duas salas, três quartos, dois banheiros e demais
dependências. Terreno todo murado. Facilita-se o paga
mento. Tratar com Passoni pelos telefones 2100 e 3182.
Ver no local das 9 às 12 horas.

vô� -UO��
PQGUI: DEPOIg

CRUZEIRO A PRAZO
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JUIZ DE DIREITOoDA 4.a I trada geral, de um lado, en-tres metros e ctncoenta, cen, ras de Virgílio Manoel do
VARA _ FEITOS DA FA- I de mede 25,30 (vinte e cinco tímetros), com terras de Nascimento; e fundos. onde
ZENDA PUBLICA DA CO. metros e trinta centímetros), Leonel Basíleu Dutra; de mede 10,02m (dez metros e JUIZO DE DIREITO DA 132 anos de idade, casado, .18:- Um terreno rural, situado �9fí
MÃRCA DE 'FLORIANO'PO. com terras de Manoel Cor.[ outro lado, onde mede 18,50m dois centímetros), com ter. COMARCA DE TIJUCAS vrador, residente e d_gmlcl. lugar Sertão do Trombl'?:Jb.
LIS _ EDITAL DE CITA. reia; de outro lado, onde cne, (dezoito metros e cincoenta ras de Valdemiro Sales. Edital de Citação, com o pra. liado - .no luga�. S.ertao ,do município de Pôrto �el(·..,ó des'

t· ti t) t d P
.

a casa onde resí de trinta dz'as de Inze- Trombudo mumcipio de Por- ta Comarca, m,.er"· . .Indo' 252-'ÇAO COM O PRAZO DE de 26,50m. (vín e e seis me- cen ime ros ,com erras e OSSUl um ., • zo , ..' �>

TRINTA (30) DIAS tros e cincoenta centíme, Nilo José da Costa; e fundos de O petícíonárlo; u) - Ter- ressaâos ausentes, tncer- to Belo, desta Comarca, por ����o�e ��n��g
.

_,.ll:a por 440
tros) com terras de Izabel onde mede 21,82m vinte e reno de Virgílio Manoel do tos e desconhecidos. intermédio de seu Assistente

110 880 metrr JS; area de ..

O Doutor WALDE- Faus'tina Raích] e fundos, um metros e oitenta e dois Nascimento (sob o n. 23 d, O Doutor Manoel Caro Judiciário e procurador (does
con'rronta flac�J9 quadrados;MIRO CASCAES, 1.'0 onde mede 15,02m (quinze centímetros) com terras de planta anexa): Frente, nde mona Gallego, Juiz de juntos) ,- vem, com o devido

d R .1. Oeste com ter-
Juiz Substituto da l.a metros e dois centímetros), Va1demiro Sàles; Possui uma I mede 15m (quinze metr<?s), Direito da Comarca de acatamento, à presença de ��� �ita�f °1uerente, ao No�teCireunsertçâo Judioiá-. co mterras de Valdemíro sa, casa, onde reside o petícío, com a estrada geral; de um Tijucas, Estado de V.

_

Exía. propor a presente
_

L de Eduardo 'I'rís;
ria, eml exercício do leso Possui uma casa, onde -nárío: m) _ Terreno de Ní- llado, onde mede 16m (dezes; Santa Catarina, na açao de usucapiao, na con, tdaaos' adUz:�,.,ot,e com o travessãocargo de Juiz de Di. ') 1 J 'd C t (b I· "'0) com terras de forma da lei etc. .,. formidade do disposto nos "< com propriereside o peticionario; e - o ose a Os a so os n.s sels meers',·· FAZ SABER artigos 550 e 552 do Código dade de Jl.or'�s, ., .

-

reito da 4.a Vara Terreno de Isabel Faustina 14 e 15 dad Plal1dta 10,anexda): I Audrea Videira1;85dOe outr(do la?tO, a todos quantos o presente ar.ti.gos 550 e 552 do _9ódigo. Sul com teR\!oP VlrdglhoHI.egl·naoOFeitos da Fazenda PÚ. Raych
- (sob o n. 5 da plan- Frente, on -e me e m ( ez. on e me e ,m ezoi o

I d
_

I Furtado. Um- ras e
I'blica da Comarca de d tros) t d I t

.

e ta ti edital de citação, com o pra- Cívíl, com suas .['e açoes a. terreno ru alta anexa): Frente, on e me. me ros ... com a es ra a ge, me ros e cmco n cen ime,
zo de trinta dias, de ínteres- teradas pela Leí Federal n. situado no mesn .

.,

Florianópolis, Capital de 12,70m (doze metros e ral; de um lado, onde mede I tros), CCm terras de Joãc
sados ausentes incertos e 2.437, de 7-3.1955, no decur, dindo 82 metrm;all.o lugar, me

do Estado de Santa setenta. centímetros). com la 18,50m (dezoito metrôs e Gonçalves Lucas e fundos,' . \ une larguraI -

desconhecídos virem ou dele fJD da qual, S. N, PROVARÁ: por 1.100 ditos e, 1 fundos'Catarina, na forma da estrada geral, de um. lad�, cincoenta centímetros), com onde mede 19m (dezenove conhecimento' tiverem que _ 1.0 _ Que, há mais de área de 90.200 me ce ,

lei, etc. mede 2650m (vinte e seis terras de José Fr.ancisco da metros), com terras de Val-
por parte de Carlos D�nato vinte anos, por si e seus ano drados; confronta \c,tros qua,

FAZ SABER aos que o pre, metros e cíncoenta centí, Silva; de outro lado, onde ldemíro Sales. Possui uma c'
Furtado lhe foi dirigida a tecessores, está. na pOSSe pa- com o travessão dos a Oe�te

sente edital de citação com metros), com terras de Âla- .mede 18,30m (dezoito metros lsa, com a estrada geral; de petição do teor seguinte: _ cífica, ininterrupta, com tas, em terras da Fa, _Batls
o prazo de trinta (30) dias rico Sagaz; de outro lado, I e trinta centímetros), com um lado, onde mede 14,50m "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi. ânimo de dono e sem oposl- "Santa Mônica" ao :tli'Q·eenda
virem ou dêle conhecímen ,

onde mede 26,30 (vinte e um apasagem ali existente; 'I (quatorze metros e cnícoen, to da Comarca. Carlos Dona. cão ou embargos de tercei- com terras de O�ildo serp1.-al��to tiverem que, por parte de seis metros e trinta centi, e fundos, onde mede 10!01m ta ce�tímetros), com terras to Furtado, brasileiro, com ros, dos seguintes imóveis: _ a Leste com propriedades do '.j�JOÃO FRANCISCO MAR. metros), com teras de Eudo. (dez metros e um centíme, de Joao Gonçalves, Lucas: Requerente e de Eduardo
.

_TINS JUNIOR, e' outros, na xia Pergentina dos Santos; tro) com terras de Va!Uemi. II de outro lado, onde mede Tristão, ao Sul com terras do
ação de usucapião que re, e fundos, onde mede 12,70m 1"0 Sales. 11) - Frente, onde 15m (quinze metros), co- próprio RE)querente. 2.°-
querem perante êste Juizo, (doze metros e setenta een-' mede 12m (doze metros) terras de José Manoel Mar- QUe os imóveis acima descri-
lhe foi dirigida a petição do tímetros) ,

com ternas de com a estrada geral; de um ques: e fundos, onde mede tos foram adquiridos, há
teôr seguinte Exmo.: Sr. Dr. Valdemiro Sales. Possuí uma 'lado onde mede 1870m (de- 10,01 (dez metros e um cen, mais de dez anos, de Adelino
Juiz de Direito da 4.a Vara casa, onde reside o pettcío, zoit� metros e setenta cen., tíme�r�), com terras de val, Nazário e Vitalina de Souza,
desta Capital. João Francisco nário; f) - Terreno de Eu- t�m,etros), com uma passa- demlro, Sales; x) - Terreno reapsctívamente, que já os

Marttns Junior, casado, ope, doxía Pergentina dos San- gem; de outro lado, onde me. de Jose Manoel Marques (sob possuíam por um período
rário; José Jacinto de Mel. tos (sob o n. 6 da planta de 24m (vinte e quatro me. o n. 25 da planta anexa): superior a vinte anos. 3.° -

lo, casado, operário; Manoel anexa); Frente ,onde mede tros), com terras de Joãc Frente, onde mede 10m (dez Que o requerente tão logo
Correia, easado, operário; 11m (onze metros), com a 'Gonçalves Lucas; e Fundos, metros), com a estrada ge- ultimou a transacão dos ímó,
Alarico Sagaz, casado, ope- estrada Geral; de um

lado:[onde
mede 12,20m (doze me- ral; de um lado, onde mede veis, passou a ·ocupá-Ios e

rárío: Izabel Faustina Ray. onde mede 26,30m vinte e tros e vinte centímetros 15m (quinze metros), COT, cultívá-los, tendo demarca,
ch, viúv,a, doméstica; Eudo- seis metros e trinta centí- com terras de Valdeimro S9.. terras de Claiton Marquilez; do ambos. 4.° - Que, em

xia PeI1gentina dos Santos, metros), ,com terras de Isa. 1es, tem uma casa em cad8 de outro .lado, onde mede viflt.a do exposto, pretende
viúva, dOllllés,tica; Licinio bel Faustina Raych, d� oU- 'terreno; n) - Terreno de 15m

. (q.umze metros). com l-egitimar a posse que vem
tro lado onde mede 26 50m I José Manoel da Silva (sol) o que dlrelto de; e fundos, on. mantendo sôbre os imóveis.�Oa�c�àI��:ad�o�����r;�s�d�·, (vinte e'seis metros e cinco. In. 16 da planta anexa): de mede 10m (dez metros) Para dito. fim ,requei' a de.

operário; Lidio Maxim�ano enta centímetros), com ter. Frente, onde mede 18,60m !"om terras de Valdemiro signação do dia, hora e lo.
lt

. ,. ras de João Gonç;alves Luca-s,'1 (dezoito metros e sessentc" Sal.es.. 3. Que,
. pre.tendendo -_._,- .-. cal para a justificação exi-Cas,c,aes, sO elro, operano; , "1 t 'd 1 t 451 d C PCRoberto Antonio Dutra, ca. e fundos, onde mede 11,Olm .centímetros), com a estrade egl Imar sua sltuaçao de fa. S E 'I' E l\l B R O gl a pe o ar . o. . .,

sado, operário,' Leonel Basi. (onze metros e um centí- geral; e de ulI\ lad@,or:df·t?,Vem,c0mbase.noartigoDIA24_Soirée da Primavera (Festa do Perfume)
na qual deverão ser inquiri-

leu Dutra, casado, operlirio; metro), com teras de Valde. ! mede 17,80m (dezessete me. cl�a�os 454 e se!gumtes do
com .as "Vendedeiras. de Flôl'es". Reserva

das as testemunhas Eduardo
José Francisco da Silva, ca- miro .sales. Possui uma casa, ! tros e oitenta centímetros), COdlg0 de Processo Civil, re- Trifltão e Osnildo Serpa,
sado Jose' edificada; g) - Terreno de I com terras de João Gonçal- que�'er a_ Vossa. Exc€lência, de mesas Relojoaria Muller. Cr$ 300,00. brasileiros, maiores, casados,

, pedreiro; Nilo
de 19n d d h CES,: A Diretoria 'do Clube recomenda o uso das car- lavradores,

-

residentes no lo.Costa casado, operário; José Liícinio ManoeC Ç7arcia (sob ves Lu'.:as; de outro lado, s. açao '�e me ora pa. ca.! dos imóveis. Requer, ou-Manoel da Silva casado ope. o n. 8 da planta anexa); ,onde mede 19,80m (dezeno. ra serem,ouvldas as testemu_ teil'inhas,. que serão exigidas rigorosamente na trossim, depoifl de feita a juLrário' José Fr�tuoso de A. Frente, onde mede 5.50m I ve metros e oitenta centíme- nhas ad.mnte. arroLadas, e
gada e justificação, sejammori{n casado, operário; (cin?o metros e cincoenta ros), com terras de José Fru. em, segUIda, citados. Os atuais DR. LAURO _ DAURA 2itados os atuais confrontan.Jose' M'arl'a de Souza ,casa- centlmetros) com a estrada I

. I confrontantcs e mteressa- t d
. , .

F d "s
d

,.

J l' d' ali geral' de um lado onde me I tuoso de Amonm; e fundos, d,os certos e seus conj ugues es os Imovels, azen a .

o: oye!�no;d u �at. ae. Joa·o- de 28m (vinte e oito metros)· I onde mede 21,50m (-vinte e o orgão do Ministério Pú' REASSUMIU A CLI'NICA
Mônica", na pessôa de mm

velra VlUva ornes IC , _, t
.

t bl' ..
•

representante legal Sr. PedroMano'el do 'Amaral casado com terras de Joao Gonçalves �m me ros e cmcoen a cen_ lCO e, por edltal, ICom o 't O '1.

,.

F d' Manoel' Lucas' de outro lado onde' tlmetros), com terras de VaI. prazo de 30 dias, s interes Paulo Campos Cor ·e, sm-
operano; ernan o ' , I dem'ro Sales Pos i ma ca Sllid'O' t d

,-

_-_
..

_--�- do Serpa, 1j:duardo Tristão,
da Silva solteiro operário; mede 29m (vint,e e nove me- ,

1
. .

. su u - .smcer Os e esconheci- '

No pIeI'to de tre"s de Outubro Higino Serpa e João Virgílio;
A V! . ..'

d ffi' tros) com terras de Manoel sa edlflcad,a; o) - Terreno dos, para, no prazo legal e o "epI'esentante do M. Pu'bll'-uera lelra VlUva o es· ". d J 'F t dA" b . •

tica' Virgillo Manoel do Carlos Morelra; e fundos, e ose ru uoso e mOllm 80 pena de�eveha, consta. Prove sel' um bom brasileiro co nesta Comarca; os inte.Nas�imento casado operá- onde. mede 5,53m (cin�o me. I (sob o n. 17 da planta anexa) ta,rem, se
_
qUIzerem; 4. ��=. ressados aUflentes, incertos e '

rio' Claitom MarquiÍez, casa. t�os e cincoenta e tres cen. I frerte,) onde mede t1?r:J (d.ez �ell:o sfndo contesta?a a açr Dando o teu voto a Ferrari desconhecidos, por editais dedo' operário; José Manoel tlme�ros), com terras de VaI. ,m!. r�s , cory da es Ida a g�. IJa dOgO rdecOI?h.eCldo 'o de.
Q' d I'

" trinta rUas, na conformidadeM' ca ado operário' demu'o Sales. Possui uma' ra, e um a o, on e me e c ��a o o ommIO dos Su- ue e a Ista o prImeIrO. ' do disposto no art .. 455, § 1.0,
T adrquebs, '1&" 'd' casa onde reside o peticio 119,80m (dezenove metros e pllCantes sobre os imóveis do C.P.C.; todos para acom-to os drllis.l �l�rods, e reSl Ceno• nárià' h) _ Tereno de Ma ·1' oitenta

- centímetros), ,com por sentenca de Vossa Ex-e' panharem 'os têrmos da pre--e&. e O�ll�lg f\e� E· noel Carlos Moreira (sob; terras de José Manoel da .lência e mandad'a transcre: E D I T A L :lente ação, por meio da qual�u��ros. �·c lS .�l f o s·
9 da planta aneva)' Frente' I Silva; de outro lado, onde ver no registro de Imóvei< deverá ser reconhecido e de.rd'eI o, ndes a ap! aa'dPo1' seau onde mede 10m' (-d-ez'metros)' mede 20,70m (vinte metros desta Comarca. Protesta'. 1 d

".

d l'a voga o e ipro.·�ur 01' -

,

t t t' t)
,

e p . t d ' c ara o o aommIO o SUp.I-
diante assinado (procura- com a estrada geral; de um et se endaJce� Mlme .rosd ,scom �a ord o. o. o 15ene1'o de pro. cante sôbre os aludidos imó-

_ .

1 ) V' e ante lado, -onde mede 29m (vinte e erras e ose ana e ou·
.

s a. mlSSlvelS em direito, I veis, ficando citados, ainda,çoes mc usa� '.
e p r

I Iza,
e fundos, onde mede mcluslve depoimento pessoal I JUIZO DE DIREITO DA frontantes do imóvel; Satur- para no prazo legal, apre_V�sg.a Excelencla, expor

.

e nov� !lletros), com ter�'as de 10,01m (dez metros e um de interessados, Dá.se á COMARCA DE TIJUCAS nino Pedro Vicente e Joué sentarem contestação e paraafmal. requer o que aba�xo Luc�mo Manoel Garcla; de centímetro), com terras de ca�sa o valor de cr 25.000,00 Edital de _Citaçã.o, com o pra- Camilo dos Santos, residen. seguirem a causa até finalsegue: 1. �ue ve� possUIn-j
outro lado, em �ma lmha l"Valdemiro Sales. Possui uma (vmte e cinco mil cruzeirõs). zo de trznta dzas, de Inte-

_

tes em Nova Descoberta;. os sentença, que deverá deter-do ha mals �� vmte anos, que�rada, em. tre�. lances" casa, onde reside o peticio. Esperam d'eferimentn. , S00 ressados ausentes"Incer- interessados ause�tes, m- minar a expedição do compe.�ansa e _paclflcamente, .,s�m I· .medmdo o pl'lmeuo lance, nário; p) _ Terreno de Jopé bre estampilha Estadual .no
tos e dcsconheczdos, certos e de9conhecldos, por tente mandado autorizandomter�upçao nem oposlçao, 14m. (qu�torze metros),� no Maria de Souza (sob o .n. 18 valor de cr$ 4,00 ma.s a ta. O Doutor Manoel,car. editais de tr.inta dia�, n;

-

f.:ua transcrição. Dá.se à pre-por Sl e por seus antecesso. sentldo frente-fundos, e o da planta anexa) Frehte xa de saúde estad 1 FI mona Gallego, JUlZ de forma deterQ1.111ada no § 1., sente o valor de Cr$ 6.000,00,r�s: Os_ terrenos ,�ujas espe. s:gundo lance,. 8m (oito me. onde mede 12,51r '(doze me--: ri�nópolis, 24 de 10��8·. 11 ,? D��eito da Comarca de do art. 455, do C.P.C.; ,o �r. para os efeitos legais. Protes_c1!PlCaçoes segu€i�, abalx�. I
tros), no sentldo par�lelo a tros e cincoenta centíme. mil' B'oaventura Cabral Fa TlJucas, Est�do �e representante do M. Pubhco ta-se por todos os meios deSitos em Itagu�ssl;l (cOquel-, estrada geral, os quals con_ tros) ,com a estrada geral' rias, Rol de testemunh � Santa cat�rma, na

II
nesta Comarca, todos par� prova admitidas em direito,ros_), no Sub-Dls.�rlto do Es.; fron�a� com terna� de Lidio de hm lado onde med� as· forma da lel, etc. ... a.companharem a causa ate especialmente por depoimen-tr_eIto, nesta Capltal, e como, M�xlmlano Cascaes ;,9 ter- 20,70m (vinte 'metros e se. 1.0) - Antonio Justino Sil- FAZ SABER fmal. sentença, sob pena �( tos pe['soais, ... inquirição de

�ao possuam nem ten!l�m celro la�ce, na extençao de tenta centímetros), com ter. veira D'avila - br·asileiro, a �odos q�lan�os o presente reveha, e contest.arem o fel- testemunhas.. e vistoria, setitulo de posse e dommlO,: 2�m (vmte metros), tam_ ras de José Frutuo o de A- ,�asado, residente e d'omici· edltal d� Cltaç.ao, c0ll'l: o pra,- I to, �o pra�o legal, o qual de_ necessária. Nêstes têrmos, P.
querem perante Vossa Exce. I bem no sentido "frente.fun· morim' de outro lasdo ond liado em Coqueiros, Nesta zo de tllnta dlafl, de mteres·1 vera ser Julgado de plano Deferimento. Tijucas, 2 delência, regularizar os �eus i dos", extremando ·com terras.mede 21� (vinte e u� �e

e
Capital 2.0) - Maria In. sados au�entes,. incertos e. para r�c�nhecer e .declarar setembro de 1960. (as) João

?ir�it?s sobre os_ refendos

,.
de Roberto Antonio Lucas, e

I

tros) com terras d J li -d� fancia da Rosa - brasileira, desconJ:lecldos, v�rem ou dele I do dommlO �o Suphc3;nte � Bayer Neto - Assistente Ju
lmo::els, pela açao det usu- fund�� ,onde mede 18,30m Oliveira' e fundos eon�e ame_ viv'a, residúente e domicilia. conheCl�tendto ottlye!emc, q!lle i gleba usuclaPledndca, $ D3aOo·::'o'eOoa diciário", Em dita petição foi
caplao com fundamen o nos (,deZOltO metros e trinta cen_ d 1251 (d 't do em Coqueiros, Nesta Ca- por paI e e avIO amlo, causa o va 01' e r . , . exarado o seguinte despa·artigo� 550 e seguintes do tíemtros) com teras de Val- � 'tm oze mt,e rots e

pital; 3.0) _ Otavio Frederi. dos Santos lhe foi dirigida a' Protesta-se provar o alega. cho: - "A., como requer,Código Civil ,�om a redação demiro SaIes Possui uma cmcoten a edumVceldn m�e ros),
co dos Santos _ brasileiro, petição do teor seguinte: _! do com depOimentos pes- Desígno o dia 12 do corr,ente, ', com erras, e a emlro Sa "E m S D J' d D' 'oa'

. .. _

d t tdada pela lei n.O 2437 de casa, onde reside o peticio_ 1 p. . � vivoú,-residente e domicilia. .x O. r. r. UIz,.e l- s IS, mqu�nça? e es e. às 14 horas, no Forum, para
7/3/55 e segundo o processo nário; i) - Terreno de Li. r��ide o�sUp�t���á���a q�n0. do em Coqueiros, Nesta Capi. re�lto dda c�matrca. 0btavl�l ça. ! �U!lhaTs ,e vlstona, se neces- a justificação, feitas as de.
esta:belecido nos artigos 454 e dio Maximiano Cascae (sobT" '...- tal. Em a dita petição foi mlO os ",an os, ram elro, sana. ermos em que, P. vida� intimações. Tijucas,
seguintes do Código de pro-

s
, I

erreno ,de Juha d� Ouvem?
proferido o seguinte crespa. com 31 anos de idade, soltei_ Deferimento. Tijucas,_ 1. de 2-9-1960. (as)' M. Carmona

cesso Civil' 2 Dimensões e o n. 10 da planta anexa): (sob o n, 19 da planta ant.
cho: R. Hoje .A. á conclusão 1'0, lavrador, residente e do- setembro de 1960. (a) João - Juiz de Direito". Feita aconfrontaçÕes:' a) - Terre. Frente, onde mede 8m (oIto

Ixa)
Frente, onde �ede 12,30r:n Fpolis, 24.10.1959. (ASsinado). micili�do.

em

NOY3:. I?escober. B.a��r. Neto_ - Ass.ifltente .J�. justificação foi prOferida a
no de João Francisco Martin:s metros), com ao estrada ge- (doze metros e trmta cen�l. W. Cascaes. Subindo os autos ta, neste .mumcl'pl.o e co. I dl�lano. "Em dita; petIçao seguinte sentença: - "Vis.
Junior (sob o n. 2 da planta ral; de um lado, onde mede me�ros), Icom a estrada ge- á con':!lusão receberam o st. ma�ca, por mt�r!l}�dlO de se.u fOI exarado" o segumte des- tos, etc. Julgo por ·sentença,
anexa); Frente onde mede 14m (quatorze metros), com ral, de _um lado onde metif

guinte despacho: Designe o
ASSistente J�dlclarIO e estn., pac!l0: - ,A., como requer. que produza seus legais e ju-

11m (onze metros) com a terras de Manoel Carlos Mo- 21m, (vmte e um, me�ros), sr. Escrivão novo dia e hora, b�d? n09.a;·tlgos 550 e 552 do :peslgno o dIa 14 do corrente, rídicos efeitos, a justificação
estrada geral; de Ulluo lado, reira; de outro lado, onde com... t?rras de Jose Marla de

para a justificação, intima- C,9dlgo ClvIl, com sua� reda- as .10 �?ras!.. no F.orum, pata de fls., procedída nestes au
onde mais 23,60m (vinte e mede, tamb�m, 14m (qua- Souza" de outro. lado, on�e tios Os interessados e o dr. çoes a�teradas pela Lel Fede_ a. Justlf!ca�ao, feItas �� de· tos a requerimento de Car
tres metl'os e sessenta cen. torzé metros), com terras de mede 22,50� (vmte e ,rlOl,' 4.0 Promotor Público. Floria.

ral n. 2.437,
.
de 7/3/1955, 1

VIdas mtuuaçoes. TIJucas, los Donato Furtado, Citem-
t' t) t d Roberto Antonio Dutra' e metros e cmcoenta centIme. ,

r vem, com o deVIdo acatamen ,,12-9-1960. (as) M, Carmona 3e, por mandado, os con-ll�e r@s, ,'!om erra.s ,e
f d d '. tros, com terras de João Ma. nopo lS, 2? de novembro. de to, à presença de V. Excia. - Juiz de Direito", Feita a frontantes conhecidos dosJoao Gonç,alves Lucas" de . u� os) ,on e mede 8m (OltO noel do Amaral' e fundos 1958. (Assmado) W. Cascaes, propor a presente ação de I justificacão foi proferida a imóveifJ; por editais, com o�u.tr� lado, tOnde fed) 24m :ee{O�àrl��mM����:a d�o��i onde mede 12,31in (doze ;n�� I ��NTENÇA. tVistos, e�c. Jl!�. usucapião, no decu�'so da

I seguinte' sentença: - "Vis- prazo de trinta dias, na for.tvm c edquaJro,mJe r.ost, codm uma casa edificada'. j) ....;. tros e trinta e um ccntíme_1 opor setn entºada IJUSCfltI- qual, S. N. P�OVARÁ: - 1.0 i tos, etc. Julgo por sentença, ma prevista no § 1.0 do art.erras e ose aCln o ,.e .

, '. t) t d 1 I caça0 cons an e . e f s e fls., - que por SI e seu anteces· para que produza seus legais 455 dó C P O
.

'

tMello' e fundos onde mede Terreno de Roberto Antomo r?s, com erras. e Va.dé. em oue foram requerentes SOl' h' "

d t· t· I' 'd' f ·to
.

t'
, .. '1 os ln ,eressa-,

't Dutra (sob o n 11 da lanta mlro Sales. POS'SUl uma c� _
-

n' •

I"
a ma19 e �l� a ��os, e. JU�l lC09 e el s, a JU� l- dos ausentes, lllcertos e des-11,Dl,m (onze me ros e um

_
.

. P
d'd' t··· . J?ao Fran..lsco M�rtms Ju. est.a na posse paclflca, mm- ,flcaçao de fls., procedlda _ conhcidos' pes90almente ocentlmetro), com terras de, anexa). Frente. onde; mede s�'. on � reSl e o pe

lClOn�·1mor e outros, a fIm de que terrupta, com ânimo de do. nestes autos a requ�rimento Sr Dr r� resentante do'MValdemiro Sales. Possui UJll1a 16,50m (dezesseIs metros e no, r) - Terreno de Jo-ao prOduza 'Seus devidos e legais no sem oposição ou embargo de Otávio Camilo dos San P :bl"' Pt C S·casa, onde reside o peticio..! cincoenta centímetros), com Manoel do Amaral sob o n. efeitos. Expeça_se mandado de' quem quer que seja do tos. Citem-se, por mandado· c�st��o:;� Ia Tf:��:�a'13 e�llário; b) - Terreno de José a estrada geral; d.e um lado, �O dadPlan� ��exa�: F'TIt;- de citação nos confiantes imóvel abaixo descrito;
,

2.0 os confrontantes conhecido� setembro' d�' 196b (as) MJacinto de Mello (sob o n. 1 o?de mede 34m trmta e qua. e, on e me e. m ( ezessels. dos imóveis em ques_tão, bem - Que dito imóvel está si- do imóvel; por editais, com e Carmona Gallego' _ J�iz déda planta ane?Ca); frente, on. tr.o. metros), .com terras de .me�ros), com a estrada ge. como ao .'dr: 4.0 Promotor tuado no lugar "NOVA DES- prazo de trinta dias, na for _

.

Direito" E ara ue che uede mede 12m (doze metros), Lldl0 Maxlml,ano Ca�caes e ��150 de l;l� lado,.onde meae I Público, na qualidade de .re- COBERTA", dêste Município ma previflta no § 1.0, do art. ao conl:ÍecilJ'ento q
dos ir�te •

•com a estriada geral, de uma Manoel Carlos MoreIra; de ,;" m vm e e ,dOIS' metros e presentante da Fazenda do e Comarca, e mede 32,50 me. 455, do C.P.C., os interessa. ressado9 e ninguem possal.ado, onde mede 24m (vint.e ou�or lado. onde mede 26 �mcoenta cen,tlmetros).' �?m Estado de. orgão do -Minis. tros de largura por 74 ditol;'
_

dos ausentes, incertos e des alegar ignorância mandoue qua�ro metro�), com terras (vmte e sels metros_), com derras t de Juha de OlIveira; tério Público e o diretor do de, profundidade, perfazendo cinhecldos; pessoalmente,· expedir o presente edital quede Joao Franclsco Martms terras ele Leonel BasIleu Du. e ou �o lado, onde mede serviço do Patriminônio da a area de 2 ,405 metro� qua- SI:. I?r. ,representante do M. será afixado na sede dêsteJunior; de um outro lado, tra; e fundos, onde mede 21m (vmte e um. metros), União, para todos querendo drados; 3.° - Que .as 'con- Pubhco nesta Comarca. Sem Juizo no lugar do costumeonde mede 24,30m. (vinte e '16,7-0m (dezes�eis metros e com �erra� de. Fernando Ma- constarem o pedidO ,no pra� fro�tações e_ caracterí.sticas custas. P.R.1. Tijucas, 14 de e, po�· cópia, pUblicado UMAquatro metros e trmta cen. setenta centlmetros), com noel d·a Sllva, e fund�s, on. 'zo <da ler. Outrossim citem- do lmovel sao as segumtes: setembro de 1960, (as) M, VEZ no Diário da Justica etímetros), com terras' de terras de Valdemiro Sales. de mede 16m (dezessels me- se por' edital com o prazo de - Ao Norte, onde faz freno C�r�ona GOllego - Juiz de TRÊS VEZES
-

no jornal "OJoão Gonçalves Lucas; e Possu� �m� ,�asa, ond'e reside tr?s), com terras. de v�.lde. trinta (;30) dias, Os interes. tes, a e�ltrada geral Tijucas DlreIto. "� para que c�egue Estado", de Florianópolis.fundos, onde mede .12,02m o petlCIOnarIO; k). - Terre- mlro Sale.s. POSS'UI �l!la ,c�sa sados ausentes e incertos,
- Nova Trento; ao. Sul, onde ao conheclme�to dos mte. Dado e passado ne9ta cidade

com terra� de Valdemlro Sa- no de Leonel Basl1eu Dutra onde reSIde o petlclOnarlO; I citação essa que devem ser faz fu�dos, propn�dade de ressa�os. e �mg.uem pOS1:.'.l de Tijucas, aos quatorze diasles POSSUl uma casa onde '(sob o n. 12 da planta ane. s) - Terreno de Fer.nando

,'feita de ,conformidade cóm Sat.urnmo Pedro Vlcente; , alega� 19norancla, mandou do mês de setembro do anores'ide o pet1�ionário; c) -:- xa): Frente, onde mede 14m Manoel da Silva (sob o n. o art. 455 § 1.0 do Código de Leste tambem �om propri�- exp�dlr. o presente edital,que de mil novecentos e sessenta.Tereno de Manoel Correla (quatorze metros), com a 21 da planta anexa): frenl I Processo Civil. Custas a fi. dade de Saturmno Ped�o Vi. ser.a aflxa�o na sede deste Eu, (as) Gercy d09 Anjos, \

(sob o n. 3 da planta anexa): estrada geral; de um lado, onde mede 11m (onze me_
I nal. ,P.R.I. Florianópolis, 13 cente e a .Oeste com dita de JUIZO, n? �ugar do c09tume, Escrivão, o datilografef, conFrente, onde mede 12,80m onde mede 26m (vinte e seis tros), com a es,trada geral; .de abril de 1959, (assinado) .Jose Cam.Ilo,dosr�:antos; 4:° e, por cOPl:3;, publicado .UMA feri e subscrevi. - Isento de

(doze metros e oitenta cen. m-etros), C0t;U terras de Ro. de unfJa.do, onde mede 21m,:Waldemiro Cascaes, 1.0 Juiz '"9ue,01movel...._,�descn- VE� no Dlano da.Justlça"e selos por se trata! de ASSIS_
tímetros), com a estrada ge. berto Antomo Dutra; de ou- (vinte e um metros), com Substituto, em exercído na

to e de.narcado e nele o Re- TRES yEZES no J.orn,al .0 TÊ!'TCIA JUDIClÁRI4-. (as)
ral, de um lado, onde mede t�o lado, onde mede 2�.50m terras de João Manoel do : 4.a Vara. E, -para que chegue q.uE;.re�t� te� sua casa de re_ Estado, de Flo1'lanopolls. M. C�rl!l0;na G!lllego - Juiz
25m (vinte -€ cinco metros), v1nte € tr�s metros e C1IlCO. Amaral; de outro lado, onde ao conhecimento de todos, sIdencla, ? - Que, an�e o Dado

..
e passado nes�a Cldll:de de. I?lreIto. �sta conforme o

c-m telTas de João Gonçal- enta centl�etros)., com t�r_ mede 19m (dezenove metros). mandou expedir o presente expo9�0, pr_etende regu1a1'lzar de Tllucas, aos qumze dlas ongmal. afIxado na sede
ves Lucas; de outro � lado ras de Jose Franclsco da SlL com teras de Aurea Vieira; edital que será afixado no �l;l� s�tuaçao .te fato. Para do m�s de setembro do ano deste JU}ZO, no lugar do C09.
onde m('de 25,30m (vmte e va; . e fundos, onde mede e fundos onde mede 11 01m IUlgar do cos'tume e publicado

1 o. flm resp�l osamd�nte re- de mIl novecent09 e sess�n. tume, sobre o qual me 'Te·
cinco metros- e trinta ,centí. 14,lOm (quatorze me tr.oS' e (onze metros e um centlm-e- na forma da lei Dado e quer. a- V. Ex�a. se Igne de- t�. 1pu1 (as, Ge�'cy dos AnJOS, porto e dou fé.
n_:etros). com teras de Ala. dez centímetros), .com ter- tro), com terras de Valdemi.1pasado nesta .':!idacte de FIo. terml�art.�. dl�, hO�ate local �sc.nvao, o datl!ografei, con- Data supra. O Escr�v.ão:nco Salgaz ; e fundos, onde ras .de Valdemlro Sale�. ro Sales; .

t) _ Tereno de Irianópolis, aos vinte e qua. �a�a JUs l. lCar. os . li: �s ale. efl e subscrevI. Isent.o .de Gercy doS' AnJOS
�ede 12,83m (doze !lletros e POSSUI ll:ll'l:a �a�a, onde reSI. Aurea VleIra sob o n. 22 da

I tro dias 'do mês de abrU dO r:St���a anI�iyll'lçao �as �� os. pOI �� �!3:tar de Ass13_
oltenta e tres centlmetros), de o petlCIOnano; 1) - Ter· planta anexa): Frente, onde ano'de mil novecentos e CiD. da"

. i� cia
m ,a�ro a- enCla u lClarla. (as� M.

com terras de Valdemiro Sa. reno de José Francisco da mede 10m (d'ez metros), Com coenta e nove Eu VINICIUS Órgã;O� t:enpúblitorevla dr gf:'�on� Gal!eyo rI JdUIZ �e
les,: Possui .'ll;na, c.asa onde Silva (sob o n. 13 da planta a estrada geral; de um lado, GONZAGA, Escrivão, o subs do o que estatue o'a��g��i ginal �fix:d�oPna �:de °dê�t·reslde 9 petlCIOn��IO; d) - anexa): F_'rente, onde mede onde mede 19m (dezen�ve ,crevi. (Assinado) WALDE- do C.P.C. Requer, outrossim Juizo, no lugar �o costume

e
Tereno de Alal'1_o Sagaz 21,8�m (vmte ,e um me1ros metros), ,'!om terras .de Fer. MIR� CASCAES, 1.0 Juiz após realizada e jUlgada po� do que dou fé.

'

(sob o n. 4 da planta -ane·l
e oitenta centlmetros), com nando Manoel da SIlva; de I Substituto, em exercício na sentença � justificação s Data supra O E ,'. ,xa). frentl' ?ndc mede 15m a estrada geral; de u� lado, outro �ad'o, onde mede 16m 4,a Vara.

_ jam citados os atuais co�: Gercy 'dos AS1����ao.(qUln7"- 1uetr os), com a es· onde mede 23,50m vInte e (dezesseIs metros'), com ter· I Confere com o original. J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA •

E D I T A L
JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA. DE TIJUCAS

Edital de Citação, com o pra
zo de trinta dias, de· Inte-

_ ressaâos ausentes, tncer:
-.��- .

e desconhecidos.
ro� outor Manoel Car

O�· ·�Gallego, Juiz de
mon ... 'da Comarca de
Direito 2- . Estado de
Tijucas, .. '\.tarirta, na
Santa C!' 'ai, etc....
forma da Ii \Z SABER

FIlo presente
a �odos quant.os}.!,' com o pra
edítaí de citação·dt de interes
zo de trinta dia,sJ!S: incertos e
sadoa au�entEf,; virem ou dele
descon�ecIdoi,vv tívsrem, que
conhecIment1J.e Frederico Érico
por parte r,f{e foi dirigida' a pe,
�opper IhJaJteor seguinte:
yçao do B>Sr. Dr. Juiz de Di

. �xmo .. 'I� Comarca. Frederico
I:e�to c'I�"r Popper, brasileiro,
ErI?O)[or, casado, lavrador, re ,

��'�'í1ente e domiciliado no lu-

r:
Centro do. Moura, distri

to de Canelinha, dêste Muni
cípio e Comarca, por inter
médio de seu bastante pro
curador, o advogado no fim
assinado, inscrito na OAB_
SC., residente nesta Cidade,
à rua Coronel Buchele, vem,
com o devido acatamento, à
presença de V. Exia. para ín,
tentar a presente ação de
usucapião, estribado no arti
-go 550 do Código Civil, com
sua redação alterada pela
Lei Federal n.o 2.437, de 7-
3-1955, no -decurso da qual,
S. N. PROVARÁ: - 1.° -

Que, há mais de trinta anos,
está na posse pacífica, inin
terrupta, com "anímus..do
mini", "sem oposição ou em
bargo de quem quer que seja,
de um terreno de ausentes;
2.0 - Que o referido terreno
está localizado no lugar cen,
tro do Moura, distrito-de ca,
nellnha, dêste 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 contron,
tações: - 607 metros de lar,
gura nas laterais Leste Oes
te, onde confronta, respecti
vamente, com Herdeiros de
Bartolomeu da Silva e Her
deiros de Noldini; por 1.320
metros de profundidade nas

extremas Norte e Sul, onde
confina, respectivamente,
com Herdeiros de José Reis e
Vitor Mafra; 3.° - QUe c

Suplicante reside na gleba
usucapienda e dela colhe o

sustento seu e de sua tamí
lia, com o cultivo de diversas
lavouras; 4.° - Que, em vis
ta do exposto, pretende legí.,
timar- a posse que vem man
tendo sôbre o imóvel; para
dito fim requer 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 tef1te_
munhas Alberto Orsi e Fran-

cisco Teodol'O Geraldo, bra,
sileiros, maiores, lavradores,
casados, residentes no local
do- imóvel, ciente o. órgão do
M. Público. Requer, outros_

sim, após julgada "quantu
satís" a justificação, a cita
-çao do atual controntante
conhecido do imóvel Vitor
Mafra, residente no iocal do
imóvel, bem como o repre
sentante do M. Público e
por editais, com o prazo' d�
trínta dias. dos interessados
ausentes, incertos e. desco-.
nhecidos, todos 'para acom;
panhar os têrmos da preeen,
te ação, na forma do art. 455
do C.P.C., por meio da qual
deverá ser reconhecido e de
clarado o domínio do Supli
cante sôbre o aludido terre
no, ficando citados, ainda,
para no prazo legal, apre
sentarem contestação e para
seguirem a causa até final
sentenca que deverá deter
minar- 'a' expedição do com

petente mandado autorízan
(.0 sua transcriçao. Da:se a

presente o valor de Cr$ ....

5.000,00, para os efeitos fis
caís. Protesta.se provar o

alegado com depoimentos
pessoaíe, Iquíríção de teste
munhas e vistoria, se neces
sáría, Com os documentos ín,
clusos, P. e E. DEFERIMEN
roo Sôbre os selos devidos,
lia-se: - Tijucas, 27 de a;

gosto de 1960. P. p. (as) João
Bayer Neto. "Em dita petição
foi exarado o seguinte des
pacho: - "A., como requer.
Desígno o dia 5 de setembro,
às 11 horas, no Forum, para
a justificação, reítaa as de,
vidas intimações. Tijucas,

<,

FLORIANóPOL�S, Quarta Feira, 21 de Setembro de '1960

JUIZO DE DIREITO DA' Aselstente Judiciário e pro
COMARCA DE TIJUCAS curador (does, anexos), com

Edital de Citaçãb, com o pra. o devido acat.amento, vem a
zo de trinta dias, de Inte- presença de V. Excia. para
ressados ausentes.. Jncer- intentar a presente Ação de
tos e desconhecidos. Usucapião, estríbado no rarti-
O Doutor Manoel car, go 550 do Código Civil, com
mona Gallego, Juiz de sua redação alterada pela
Direito da Comarca de Lei Federal n.o 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 posse de um terreno
a todos quantos o presente de ausentes, de maneira pa,
edital de citação, com o pra- cífica ininterrupta, com ãnr,
zo de trinta dias, de íntsres., mo dé dono e sem oposição
sados ausentes, - incertos e ou embargo de quem quer
desconhecídoa virem ou de. que seja; 2.° - Que o rere
le conhecimento tiverem, que rido terreno está localizado
por parte de Pedro Antonio no lugar Centro do Moura,
Dias lhe foi dirigida a petí- distrito de Canelinha, dêste
ção 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
tônio Dias, brasileiro, com tem as seguintes dimensões
64 anos de idade, casado, la- e confrontações: - ao Nor.,
vrador, residente e domícl, te onde faz frente com a
liado no lugar Centro do E�trada Geral, 52,50 metros;
Moura, distrito de Oanelí; ao Sul, onde faz fundos com

Não sabia ser mau, 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 .t\Zevedo; 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

justírícação exigida pelo art.
451 do C.P.C., na qual deve
rão ser inquiridas, com ciên
cia prévia do órgão do M. P.,
as test.emunhas Alberto Orsi
e Pedro Teodoro Oeraldo,
brasíleiroe, maiores, casados,
ro 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 d9s
atuais confrontantes Joao
Guilherme Mafra e Manoel
pomíngoa ele Azevedo, a-esi
dentes no local do imóvel,
bem como do Representante
do Ministério Público e, por
editais, com o prazo fie trin
ta dias, dos interessados au, .

sentes, incertos e desconhe
cidos todos para acompa
nhar' os têrmos da presente
ação nos têrmos do art. 455
do C.P.C., por meio da qual
deverá ser reconhecido e

declarado o domínio do Su

plicante sôbre o aludido ter
reno, tícando cítãdoa, ainda,
para no prazo legal, apresen
tarem contestação e para
seguirein a causa a-té final
sentença, que deverá deter_
minar a expedição do com

petente mandado aut.orizan-
•

t t do sua transcrição. Dá-se àA presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto rização deste Depar amen o.
presente o valor de Cr$ ....

-------

5.000,00. Protestando provar
o alegado com depoimentos
pes90ais, inquirição de teste_
munhas e vistoria, Se neces-

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

guinte 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

guinte sent�nça: "Vistos, etc.
Julgo'por sentença, para que
produza seus legais e jurídi
cos efeitos, a justificação de
fls., proc·edida nestes autos
a requerimento de Pedro. An_
tônio Dias. Citem-se, por
mandado, os confrontantes
conhecidos do imóvel; por
editais, com o prazo de trin
ta dias, na forma prevista
no § lP_, do art. 455, do C.P.
C., os interessad09 ausentes,
incertos .e desconhecidos;
pessoalmente o Sr. Dr. re
presentante do M. Público
no Comarca. Sem custas.
P.R.I. Tijucas, 6 de setembro
de 1960. (as) M. Carmona
Gallego - Juiz de Direito".
E para que chegue ao cOIJ,he_
cimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente
edital que será afixado na

sede dêst.e.-Juizo, no lugar do
costume, e, por cópia, publi
-cado UMA VEZ no Diário da
Justiça e TRÉS VEZES no

jornal "O Estado", de Flo_
rianópolis. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas, aos
alto dias do mês de setembro
do ano de mil novec·entos e

sessenta. Eu, (as) Gercy dos
Anjof!, Escrivão, o datilogra
fei, conferí e subscrevi. -

Isento de selos por se tratar
de Assistência Judiciária.
(�s) M. Carmona Gallego -

Juiz de Direito. Está confor
me o original afixado n-a se_

de dêete Juizo, no lugar do
costume, sôbre o qual me re-

porto e dou fé.
Data supra. O Escrivão:

Gercy dos Anjos

29-8-1960. (a) . M. carl?ona
_ Juiz de Direito. "Feita a

justificação foi proferi�a: a

seguinte sentença: - VIS

tos, etc. Julgo por sentenç�,
para que produza seu� lel?ia�9
e jurídicos efeitos, a. Justifi
cação de fls., precedida nes

tes autos a requerimento �c
Frederico. Érico popper. Ci

te-se, por mandado, o �o�
rrontante conhecído do imo

velo por editais, com o prazo
de trinta dias, na forma pre ,

víata no § 1.0, do art. 455, do
O.P.C., os interessados au

sentes, incertos e desconhe
.cídos; pessoalmente, o SF.
Dr. r�prese.ntante do M. Pu
blico na Comarca..Custas a

{ina!. PRI TIjucas, 6 de setem
oro de 1960. (as.) M. Oarmona
Gallego - Juiz de Direito". E.

para que cheguj, ac conheci
mento de todos e nínguem
possa alegar ignorância,
mandou expedir o presen t
edital que será afixado J

sede dêste Juizo, no lugar do
costume, e, por cópia, publi-
cado UMA VEZ no Diário da

Justiça e TRÉS VEZES no

jornal "O Eutado", de Flo

rianópolis. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas, ao:

cinco dias do mês de setem
bro do ano de mil novecentos.
e sessenta. Eu (as) Gercy dos
Anjos, Escrivão, o datilogra
fei, conferi e subscrevi. (as)
M. Carmona Gallego - Juiz
de Direito. Está conforme o

original afixado na sede
dêste Juizo. no lugar do cos

tume, sôbre o qual me repor;
to e dou fé.
Dat.a sunra. O Escrívão:

Gercy dos -Anjos

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 cli
nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

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

seu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON
.JUWl'O. 207 - EDIFíCIO JÓÁO ALFREDO CURITIBA

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

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

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

Almirante Lamego (Pràia do Muller) alugam-se ótiinos
apartamentos, conteú'do: ampla sala de jantar, três dor,..
mitórios, banheiro completo, cozinha, quarto de· empre-

gada com 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.

eDITALPADRE ERNESTO, MESTRE E AMIGO
.

TELMO RIBEIRO
- O Padre Ernesto morreu!

Estarrecidos, seus amigos e alunos receberam a

notícia. Não mais a sua presença simpática e acolhe
dora, o seu ar bonachão, "a serenidade, a fidalguia e

polidez.
Coração boníssimo, .por suas mãos o mal nunca

teria vindo ao inundo. Nêle, até a ironia era candura.
Não feria, não humjlhava, não causticava. Co 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 põsto vitaliclo de examinador de Latim, Os

candidatos, apreensivos, viam nêle o obstáculo, a bar
reira .. Quem a passasse, estava salvo..

Começava o exame, 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. Êle, então, como a desculpar-se desabafava:
"Não sabem nada!"

Padre Ernesto era assim.
nem para uso externo.

Professor da -Fa,culdade de F'ilosofia, não descan-
sava enquanto não incrustasse no cérebro de seus alu-

v

nos os princípi-os da Ética e da Moral, as noções do
Bem e do Mal, os desígníos da Reta Razão.

-

Seu empenho, era. melhorar o hãmem, aperfeiçoar
consciências elevar a sociedade. Por fôrça, sua per
tinácia produziu bons resultados.

Entusiasta do esporte, empolgava-se com os fei
tos das equipes de sua predileção. O I esporte, para
êle, 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.
AI€-m de educador, era Cura de Almas. Exercia
Seu empenho, era melhorar o homem, aperfeiçoa!'

sacrifício. Era professor e capelão. Dava aulas e fazia
sermões. 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 e
.

em bondade. Que seu exemplo frutifique e seu apos-
"

talado contínue. . AUXILIE FERNANDO FER�

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

professor e amigo.
.,'

sn. ELEGENDO-O VICE_

Que a Glória de Deus lhe recompense o bem que
PRESIDENTE

semeou na terra .

PLANTÕES DE FARMÁCIA
24 - Sábado (tarde) Farmácia CATARINENBE

Farmácia CATARINENBE
Rua Trajano
Rúa Trajano25 - Domingo

O plantão noturno será etetu ado pelas farmácias B.to. An tõnio, Noturna e Vitória.
----------�---- 1!-

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

E I T os T ER
Farmácia CATARINENBE Rua Pedro Demoro

.

,

25 - Domingo
--------�-�----_._-----�--------

O plantão noturno será efetu ado pelas farmácias do Can to; indiana e Catarinense.

r __--------------------------------���-=----------------------------------�

1

IIUm

DOUTEL
,;/

. Em I aDO e 4 •••es de maadalo
realizo. e. S.Dt. C•.talill:

SAMOU EM L!AJSS
MATERNIDADE DO IAPETC EM SÃO'
FRANCISCO DO SUL
AMBULATÓRIO MÉDICO DO IAPC EM
JOINVILLE

_

AGtNCIA ES�ECIAL DO IAPETC NO SUL
DO ESTADO. StDE EM CRICI(JMA E 5
AGtNCIAS
2

.
NúCLEOS RESIDENCIAIS EM URUS·

SANGA E SIDERóPOLIS
AGÊNCIA DO IAPI EM RIO DO SUL
217 RESIDtNCIAS DE ALVENARIA NA'
CIDADE DOS MINEIROS
AGtNCIA DO IAPETC EM LÃURO
MüLLER
SAPS EM ITA'JAí
SAMDU EM JOINVILLE'
POSTO DO JAPETC EM
BRusaUE

REORGANIZAÇAO DO HOSPI.
TAL DO IAPETC EM SÃO
FRANCISCO DO SUL
14 AMBULATóRIOS MÉDICOS
EM CRIClúMA ,SERVIÇO MÉDICO ESPECIALI. 'oli
ZADO EM CRICIúMA CONTEN. :7,
DO: 1 FARMÁCIA - 2 GABINE. �
TES DENTÁRIOS -- 1 RAIOS X l
- 12 CLíNICAS MÉDICAS - 1 JLABORATóRIO 2 AMBU-
LANCIAS

• - ei&ad.u apeDl' alrumas das reallaçõeC'
de maior vaU.,'

....

E realizará ••ito mais:
- AGtNCIA DO IAPI EM JOAÇABA E

CAÇADOR
- AMBULATÓRIO DO IAPC EM ITAJAÍ
- SAMDU EM JOAÇABA
- HOSPITAL DOS PREVIDENCIÁRIOS El '

LAJES
-

- AGÊNCIAS DO SAPS EM LAJES E
JOAÇABA .

- AGtNCIAS DO IAPETC EM MAFRA, JOÃ·
ÇABA E LAJES

- POSTO DO SAPS EM SAO FRANCiSCO
DO SULi CRICIúMA, IMBITUBA HERVAL· ID'OESTE E CAÇADOR I

- SUB-AGtNCIAS DO IAPETC EM CHAPE·
CÓ, SAO MIGUEL D'OESTE

. I
CURITIBANOS, CAÇADOR. V:·

"

DEIRA. RIO NEGRINHO, Pé 'R
TO UNIAO, SAO BENTO 1.. I

SUL, SAO -jOAO BATISTA, \:, h
DO ESTREITO EM FLORIAlió-

. q
POLIS

- SUB-AGÊNCIAS DO IAPI C!
VIDEIRÀ E CHAPECó

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

fase de inSI&lação
�.'

" "ii:?!.
,,;-' .� :., .... j'

f t . .1.
}!

�:, �
....... r-" -.

! .�

,

11
�

,

PARA VI C E

E
cat li.ense de

GOVERNADOR
'fi r

1

cOI�ão de
_ realiza,ções" \

<7
e &ol!UC.(IOIU·1 OUAlOUfR JIPe

_Df (HAVI
!lbIi: �IM1dKO ToIentlno. n.' 2t
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1PROVlVEi'üf.1ÀlxIBiçÃõ"6õ'PÁüLriAiôS'EM"BúítiiÀlriíôi4iiiGÕ;'ÊliFiiÉiiiÃNÕÕõ'ôUMPifo'=Aêiiulpe"dõ'P�ü�"R�mõs:'
campeã, catarinense de 59 e, em consequência classificada para a etapa final do certame de 60r não ,pretende ficar de braços inativa
à espera da disputa. O time lem treinado sob a orienlação de Hélio Rosar estando aplo a efeluar uma série de par tidas amistosas par,,,;
conservar em forma seus valores. Assim é que provavelmente no próximo domingo o grêmio da "eslrêla solitária" estará, ��.á" ci
dade de Blumenau, dando combate ao forte pelolão do Grêmio Espodivo Olímpico, vice-campeão local e um dos classincad��cs para o

.

Campeonato Ipor lonas. Os entendimentos entre as direlorias dos dois clubes prosseguem, ludo indicando que' chegarão a �\19m ler
mo paraa satisfação dos adéplos blumenauenses que ainda não conhecem o time la'ureado do maior e mais sensacional. certa lI\' t\! ca-
farinense que já se efetuou. ",\�
�"'''''\.f...j..��S;%i%%SSSSSS;tS%''%%Sr$$'''''%%''%$S%''''%S,.%s:!,';%:s:as.:s;�ss%S3':\ss",%sssSiÇSSSS$ssS"'S%%%$SS%SSss",%ss",SS%%%,�s",%ssssssssssSSSS%SSSS%f!\%S%"'fé$%S%,.s,..*�lt:.,

. '.
.

.

.

tt.'I."n

.

.Desenha fllnterio;�\\-;

r;)rJ.tj4J OllwtpiCcJ,J
(continuação) C��I?váqUia, 2.°. União 80- C-2 _- (dois lugares) -I to - 1.0 Alemanha, 2.0 Hun-

CICLISMO víétíca e 3.0 SUlça, 1.0 Uniao Soviética, 2,n Itá- gria e 3.0 Dinamarca.
.. Velocidade - 1,0 e 3,<> Ita- 2 sem patrão - 1.0 Untao lia e 3.0 Hungria. Canôac-. Kaíak - Femím,
lia; 2.0 Bélgica, Soviética, 2,0 Austria e 3 o K-l - (Kaiak um só lU_ no - (1 SÓ lugar) - 1.0 U-
Qàuilômetro - saída - pa, Finlândia: gar) - 1.0 Dinamarca, 2.0 nião sovíéüca, 2,0 Alemanha

rada - 1.0 Itália, 2,0 Alema , 2 com patrão - L0 Ala, Hungria e 3,° Suécia, 3,0 Polônia.
nha e 3,0 União Soviética, manha, 2.0 União Soviética e K-2 (Kaiak 2 lugares) - 2 lugares _ L0 Unllo 80-
Tandem - L° Itália, 2,0 3.0 ESt,ldõs Unidos. 1.0 Suécia, 2,0 Hungria e 3.0

.
vlétíca, 2,0 Alemanha e:3 n

Alemanha e 3,0 União 8n- 4 sem patrão - L0 Esta; Polônia. Hungria,víétíca. dos Unidos, 2,0 Itália e :1.0 Kaiak - 4x500 revezamen,
Perseguição por equipes União Soviétic,a.

(4 quilômetros) - L0 Itaía, 4 com patrão r: 1.0 Alema.,
2.° Alemanha e 3.0 Uniáo So- nha, 2.0 I:'rança e 3.0 Itaua,
víétíca. Oito - 1.0 Alemanha, 2 °

100 quilômetros em estr"t- França e 3,° Canadá.
da contra relógio - 1.0 Itá- Canôa - Kaiak - Mascu,
lia, 2.0 Alemanha e 3,° União lino éf-l (um só lug;1l"�._
Soviéti.ca. Lei Hungria, 2,0 Unía:» Bo-
Estrada - 1.0 União Sn; víétíca e, 3,0 Roménia.

XVII

MODERNO

GASPAR - Mercê de uma BRUSQUE - A crônica

grande atuação a esquadra esportiva, os diretores dos
local do Tupy, conseguiu um clubes e' o público, recebe

expressivo resultado na tar, ram com a maior surpresa a

de de domingo ao empatar transferência do início do

por 3x3, com o onze do Car- campeonato, Nos comentá

los Renaux. Note-se que o rios esportivos, foi solicitada
clube gasparense teve Um uma "peração [ímpeza" na

tento anulado pelo árbitro, FCF para melhores dias do

'consíderado pela maioria futebol do interior,- solicitan_
corno legítimo. do ainda dos diretrores de

ITAJAI' - Fazendo uma clubes, que imponham con,

exibição magnífica o Atlét]; díções, por ocasião da assem

co de São Francisco, conse, bléia geral marcada para o

guíu suplantar na prímeíra dia 24.

etapa o conjunto do Marcílio
Dias. Todavia, na etapa com

plementar o clube marcilista
reagiu e conseguíu estupendo
triunfo por 3x2,

BRUSQUE - Em partida
revanche defrontaramcse na

tarde de domingo, as equipes
do Paísandú local e Interna,

/

(continua)

cional de Lajes.
Depois de boa exibição na

primeira fase quando o rnar.,:

oador favoreceu ao Paísan
dú por xO, com tento de Go-
deberto aos 2 minutos, o jo- PRUSQFE! _ Em pre't» 3_

.

go decresceu de produção na
'rnistoso, jogaram na no; t) iI'

fase final .aparecendo -então qumta-reíra, os conjuntes .lo
o quadro local, como de me- 0'1.10s Re'.H1.UX e Tupy, c e
lhor categoria .para suplan- Gaspar. Depois do jogo bas-,tal' seu antagonista por 2xO. tante movimentado on0.E: cs
Godeberto voltou a marcar

l1embrandt\E \ través <!e seu treinador Osní
O Vasco da Gama surgiu 2 a 1 a A,A. River - São Gonçalves, vem de demons

de' agôsto dd 1898, 8gmente IBento, Em 1917 pasou a 2,a trar interesse pelo avante
no desporto do Rio como a divisão e em 1920 venceu o Alair, atualmente radicadoVai Reaparecer o sua denominação indica, pa, I

campeonato dos segundos na equipe do Clube Atlético
ra a prática d remo, em 21 !

quadros na mesma. Em 1921 Catarinense.

A'rbl·'ro Gerson em 1916, depois da' vinda de
I
foi promovido à série da x x x

.

uma seleção portuguesa o I P divisão _e e'm' 1922 levan, Loló, ainda não renovou

Demarl.a Brasil, é que o futebol teve tou os' campeonatos dos &res contrato com o Avaí o mes,
entrada no clube da cruz de, teams, 1.0, 2.° e 3.0. Em 1923 mo acontecendo com o mé

Ao que a nossa reportagem
. malta, Para isso, houve a passou à série A e conseguiu dio Bonga, ainda radicado na

soube, o conhecido árbitro fusão do 8port Clube Lusí , vencer" o campeonato da c:-
. equipe do Bocaíuva E�porte

Gerson Demaría, Que foi tânia, que já praticava o fUI (lade, tendo apenas uma Clube.

suspenso pelo Tríbunal de tebol:", com o Vasco da Ga- derrota de' 3 a 2 ante o 1"'la_ x x x

Justiça Desportiva, por 50 ma, permanecendo o nome mengo. O quadro campeão Alcino, atacante pertencen_
dias vem de cumprir. tal pe-I desta mte.gralmente. E o foi êste : Nelson; Leitão P. te ao Carlos Renaux da cí,

na, devendo 'Já na próxima team vascamo fez sua es, Mingote; Nicolino, claurno, dade de Brusque treinou e

sexta-feira comparecer à tréia na 3.a divisão da Liga r.or e Artur; Pascoal, r }!'- agradou no Cortntíana de
reunião do Departamento de Metropolitana, a 3 de maio teroli, Arlindo, Cecí e Négri_ Presidente Prudente, tendo o

A'rbitros. Gerson, que e ína, de 1916 ,perdendo de 10 a 1 to. Errt 1924 houve dêcisa� e emissário do clube paulista
gavelmente, um dos nossos para o Palestino ,no' campo o Vasco ficou na LDMT, sen_ vindo até Brusque a fim de
melhores apitadores, preten- do Botafogo: Em 29 de outu- eh, o campeão, enquanto os levar o estupendo avante,

t
caram para o onze vencedor,de dirigir jogos do certame b,ro obteve o Vasco ao pri- Ou ros grandes fundaralh a definitivamente para o fute_ tendo a renda somado Cr$ ..

Por zonas. meira vitória, derrotando por AlvrEA. Em 1925 o Vasco adc- boI bandeirante, Acontece 1,000,00 considerado ótima se
ria a esta nova entidade, que a diretoria do vovô do levarmos em conta que fo- ITAJAI' � A diretoria, 'lo
mas somente em 1929 VOltou soccer catarinense, exigiu a ram cobrados irugressos a .. Cimenport recebeu coavite

\ a ser campeão, num sensa- importância de cr$ 500,000,00 Cr$ 5,00. Djal1ma H, da Silva jo Guaraní de Brusque, ton-cional "melhor de tres" com pelo atestado liberatório do foi o árbitro. sultando da possibilidaue di:)
o América. _Aderindo ao pro- jogador, O emissário voltou

" se exibi!' domingo na cirh.ie
fissionalismo em 33, o Vas- à São Paulo, pois tinha auto_A BRUSQUE - Na noite de portuária. Os aIvi cele�te-:; ela
co conseguiu o título de rização do clube de pagar sábado foi realizado no eS- cidade (�OS tecidos aguHJ:,lau
campeão da L.C.F.· em 1934. apenas cr$ 300.000,00, conhe- tádio Augusto Bauer o qua- a respsta do viçe super-cam
Mas saiu em 35, com o São cendo-se inclusive que Alci_ drangular entre clubes ama- peões de 59, da localida.d2,
Cristovão e o Bangú para no receberia cr$ 50.000,00 de dores, cujos resultodos foram BRUSQUE _ Entre 0,( nc..

juntar_se ,ao Botafogo e fUl1- luvas e ordenados mensais 'os seguintes: - 1.0 jogo - mes que figuram na J.isti1 de
dar a F.M,D., .na qual [:)i de cr$ 20,000,00, Aimoré 2 x América O; 2,0 árbitros desta cidade que .�_

campeão em 1936, derrotàn- x x x jogo - Ferroviário O x Gua- pitarão Jogos pelo cé� illle
do o Madureira na "melhor A partida marcada para birubense O ,Nas disputas de estadual, encontram-se Leu ..

de tres", Feita a pacificaçao a tarde de hO'Je, 9ábado, en- penaltis, venceu o Ferroviá_ rival Mossimam e Oscar Pi_
em' 1937, :por iniciativa ,10H tre Caravana do Ar e Ta- rio por 4x3. nheiro, inegavelmente dois
presidentes do Vasco, Pedro mandaré, válida pelo cam_ rio por 4x3; 3.0 jogo - Aimo-, bons árbitros elo futebol es
Novais e o do América,.J>edri peonato amadorista da cida- ré x Ferroviário, Vitória do taduaL
Magalhães Corrêa, o Vasco de, foi transferida para o Aimoré por lxO, ficando �5-1 '

srmente em 1945 conseguiu próximo sábado em virtude sim de posse (lo troféu Car_ JOINVILLE - Os me!os
o primeiro título de cam_ do mal tempo. . los Boos. esportivos da Manc:18'iter

'I peão na nova entidade, que x x x encontram-se revolucionados
LAGUNA - A esquadra dojá mudara ,a sua denomina_ Avaí e Figueirense, deverão com a notícia da transferén-

_ Mangueira da éapital, se '

çao de L.F.R.J. para F,M,l<', realizar alguns jogos amisto_ cia do certame estadua!. Cc_
exibindo nesta cidade -na tar_Mas depois repetiu o título 80S com equipes do interior de de

menta-se tudo, inclusive que
domingo, .conseguiuem 1947, '1949 § 1950 (bi- neste grande intervalo, �a o América é o pivot

. deste
� ótimo resultado. ao' suplantarcampeao, portanto), 1952, o início do certame estaduaL caso.

1956 e 1958, " um selecionado local por 4x1.
U

-

O D l' 1num super- Clubes de Itajaí, Blumenau c SÃO JOÃO BATISTA _ A
T BARA - esagraéave

supE,lr" campeonato sensacio_ Brusque, serão consultados a foi como o público espo�tivo
representação lo c a 1 donal eo mo Flamengo e o Bo- respeito, Em caso ele re9pon- desta cidade recebeu a r,0tí-.
Usati, goleou na tarde de do- .

tafog, Nas disputas dos tol'_ derem negativamente, então cia de que o certame esta,junl
mingo o Humaitá de Novaneios início, o Vasco 'da Ga- Figueirense e Avaí dever'lo havia sido transferidn paraTrento p'or 5xl� numa parti_ma tem dez títulos de cam- rc!:'lizar alg',uns match_trei- da amistosa.peão, nos anos de 1926, 29, nos ent.re si. Também o Pau-

30, 31, 32, 42, 44, 44, 48 e 58, la Ramos está cotado para.
E tem seis-de vice-c!limpeão, ser o adver:sário de um dos
nos anos de 1921, 50, 52, 53, dois clubes, em jugo que de
55 e 57, E' o Vasco da Gama VErá ser realizado na próxi

viétíca, 2.0 Itália e 3,° Bélgi;
ca.

,PENTLATO

Clasificação individual
L0 e 2.0 Hungria, 3.0 Esta
dos Unidos,
Clasificação por equipes -,

LO Hungria, 2,0 União Sovié
tica e 3.0 Estados.

REMO
Skiff - 1.0 União Sovié

tica, 2,0 Alemanha e 3,0 !.J
lônia.
Doublevskíff - LO Tche-

SAHOROSO�
SÓ CAFE ZITO

,

MOTORES ELETRICOS'

ARNO..... ..:"

�.-:,
.. ;.�

Funcionamento perfeito, durabilidade exçepcional, qualidade
comprovada ...
Eis os três fatôres de garantia que os Motores Arno representam para o

consumidor.

Os Motores Arno sõo rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q., Con
trôle Integral de Qualidade, o único que assegura perfeiçõo máxima na

produção em série.
\\ ....,. -.

;

, �
I'

* Motores monofásicos até 1 Y2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

'* Motores para máquinas de co�tura

'* Motores especiais

ARNOS.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER' & elA.

A diretoria do Palmeiras cÍe_
Blumenau ofereceu ao AlmL
rante Barroso de Itajaí a

importância de cr$ 40,000,00,
pelo empréstimo do médio

Roberto, titular da última
seleção catarínense. Apesar
da proposta ter sido consíde.,
rada bôa, Os mentores barro
sístas recusaram a ófert;
prefereindo manter na equi
pe o seu médio "colored",

x x x

O Avaí Futebol Clube a,

BLUMENAU -- Também
toda Blumenau sofreu o

.mpacto da notícia da trans,

.erêncía do início do cam,

peonato, deixando diretores
de clubes bastante indigna
dos.
ITAJAI' - Foram feitas

ho]e, severas críticas ao S�·.

)qni Melo, presidente da
9'CF por ter sido suspenso o

lrr'cio do cr.mpeonato esta,
(lual.

tupíenses exigiram bastante
aos 4 minutos. O árbitro foi dos comandados de Otávi
30 sr. Oscar Pinheiro e a ren,

da somou Ci'$ 16.160,00.
CORUPÁ - A equipe ju

venil .do Olímpico exíbíndo;
se nesta cidade na tarde de

Bolonini, o cotejo terminou
com a vitória elo clube brus,
quense por 3xO. Outros ueta
lhes: local: Estádio Augusto
Bauer. L0 tempo: C, REinaux
lxO. Final: Carlos �enaux 3

x Tupy a, tentos de Teixei

rinha, ·Pereirinha e -\leinc,
O árbitro foi o sr. Amaro

Julio Bento e a renda SO!l1eu

cr$ 4,800,00,

domingo, consegulu expres
sivo resultado ao suplantar
por 2xl, o forte onze do p,
Pedro II. Tonico e Gato mar-

principiOs de outubro, ret�u.·
dando o seu início em 30 dias

ma semana.

TIJVCAS - O Tiradentes aproxim<vlmnente,
local ,recepcionou na tarde
de domingo·a equipe do Gua- ._ ---

rani de Brusque. Depois de ��
90 minutos bem movimenta-

-

um dos clubes d€ maior pro
jeção no exterior, tendo a.,

tuado ,nas Américas do Sul)
do Centro e do Norte e na

Europa, seguidamente. Pos
sui o Vasco um brilhant� ti_
tulo, conquistado no exterior,
que foI a de "Campeão dos

Campeões", em 1948, em

Santiago elo Chile, no qual
.superou o River PIate, o Na

cional, o Colo-Coiõ e outros
grandes campeões sul_ame
ricanos. O primeiro presid'en.
te do Vasco foi Francisco
Gonçalves do Conto Júnior,

dos, o cotejo termin,?u com a

vitória do clube local por lxO,
gol ,�onquis,tado por Santana.
TUBARÃO Com dois

tentos de Bracinho e um de

Norzínho P Ferroviário con-
, ,

seguiu sagrar_se campeão na

tarde de domingo, ,ao suplan_
tar o Hercilio Luz, seu maior
adversário, numa tarde fes
tiva para Os torcedores do
Ferrinho, que comemoraram

a grande vitória e a conquis
ta do título até ,alta madru

.gI9Jd'a.
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_ 10M lfM-tJ ameu:

_

O LIRA Tli<t.IS CLUBE, está em grandes preparativos, para oferecer ao
"SOCIETY" uma JÍ;'Je-;-dovimentada festa da primavera. Quinze. elegantes e bonitas
moças, distribui,t€r\O fIôres nas mesas para os 'associados .. Estas serão as "VEN
D�DORAS D�a'� FLôRES", que em, traje tfpíco aproximadamente, imitarão o

folclore da IU1�,na da Madeira. Cada jovem usará um cestinho com flôres de di
versas qual!Jlerdades. Antes, da apresentação das mesmas, será eleita pela Dire
toria a R�t .inha da Primavera e logo a distribuição dos cravos, das camé
lias e da� �.; orquídeas, etc., receberá a faixa simbólica.
Ü CLUBy � dos Lojistas, reuniu ontem, divulgadas oficialmente pelo Palácio
no Resê �:�aurante do Lira T. C. para outro Real belga.
almoc- 8;0. Vou arrumar uma vaguínha nes-

te fvr<1lube. .. ,

1.{
,

;ANIVERSARIOU ontem, em Brusque

'1
sra. EDNA APPEL. Felicidades ...

O SR. SERRATIN'E entregará muito

f
breve uma moderna Sapataria para o

l "Society". Um' conselho: Inaugure an

�� tes das eleições ...
H

A DEBUTANTE, Lúcia Rupp, está preo
cupadissima com o seu rico vestido para

a o burle do próximo dia 15 no Lira T. C ..

Fui informado de que será um sucesso ...

MUITOS associados do Clube da Colina.
estão curiosos para conhecerem as mo
ças que tomarão parte nas "VENDEDO
RAS DE FLôRES". Na Soírée do próxi
mo sábado, conhecerão. Não dívulgareí
os nomes antes da festa, senão vai ter
"areia". Aguardem ... Ok?

HOJE, Dia da Árvore - O Acôrdo Plo
restal sediado nesta Capital do qual é o

Diretor o Dr. Cesar Ceára, elaborou um

programa para ser comemorado durante
a semana.

O AGENTE da Revista "S.C.", nesta
Capital, jornalista Dalmiro Mafra, me

convidou para ser o correspondente so

cial desta importante revista que lançou
o seu primeiro número nesta praça. A
proveito a oportunidade para agradecer
o convite e afirmar que acejteí ° mesmo.

JACQUES Charrier, espôso de Brigitte
Bardot, brigou Com Sammy F'rey, ator do
filme "A Verdade". Esta noticia, é "fo
focada" de colunistas internacionais.

.1
AS MODISTAS da Raroscap, estão em !\.NIVERSARIA hoje, a Sra. Iná Cabral
franca atividade nos vestidos das de- Teíve, Os meus cumprimentos ...
butantes do Lira T. C.

ANIVERSARIOU ontem, o Dr. Abelardo
da Silva Gomes, Procurador Geral da
República em nosso Estado. Ao ilustre
aniversariante os meus sinceros para
bens, embora com atraso.

',MUITOS eleitores debutarão no dia 3
de outubro nas urnas. O traje será o de
meia gala. O nosso secretário Osmar
Schindwein, que pela pr-imeira vez se

apresentará com ° seu título de eleitor,
é um debutante", Parabens. MISE, f.LORIANÓPOLIS, Srta. Lúcia

Maria Lange, será homenageada na soí
rée do próximo sábado, pela Diretoria do
Lira Tênis Clube.

O REI BAUDOUIN da Bélgica, noivou
com Dona Fabiola de Mora Y Aragon,
da nobreza espanhola. As notícias foram

ENLACE SARTORI � MACHADO
Em Porto Alegre, onde residem, contraíram núpcias o sr, Humberto Sa1'

tori e a senhorinha 'I'erezinha Bento Machado, êle, funcionário da Companhia
SOUZA CRUZ e ela professora estadual, ambos gozando de vasto círculo de re

lações na Capital-gaúcha. A noiva é filha do Tenente Virgulíno Furquim Ma
chado e de d', Juvenilha Bento Machado e neta do nosso saudoso conterrâneo
Cap. Quiri'llo Pereira Bento, O noivo é filho do, sr. Gustavo Sartorí e de' d. Ceci
Sartorí, de tradicional família da cidade do Rio Grande.

O ato civil, que se realizou na residência dos pais da noiva, foi paranin
fado, por parte desta, pelo sr. Vitor ISartori, sua exma. espôsa e pela senhori
nha Maria Angélica D-uro e por parte do noivo pelo sr. Lauri Ferrari César.
Ao ato religioso, que se realizou, solenemente, na igreja da Sagrada Família,
testemunharam, por parte do noivo, o sr. Luís Oscar de Carvalho e exma. es

pôsa e pelo sr. Edmundo Xavier e sua exma. espôsa. Por parte' da noiva, o sr.

José Mariano da Rocha Lenz e exma. espôsa, a sra.
_

Zulmira Bento Vieira e o

sr. Carlos Alberto Sartori.
Após o ato religioso, os pais dos noivos ofereceram concorridíssima re

cepção, a que compare: eu um grande número de convidados, nos salões de fes
tas da Igreja Sagrada Família. Dali os nubentes seguiram em lua de mel para
Gramado, onde permaneceram alguns dias.
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vôos _ diários

direto aPôrtoAlegre
_

.

pelo
llil®W®�@IP�@ (Ç
Uma novo aeronave do VARIG, com novo classe e novos característicos:
Maior potência, moior velocidade, maior confôrto!

, I'edll(J_&O
RastliPtms

Vôe num' grande ovião com
'

pequena despesa: No
novo SUPER 46 C - aparelho da mesma

categoria do CONVAIR
e SUPER CONSTEllATION
Você foz um vôo econômico
com tarifo reduzida!

@ • • • • • • • • • • • • • • • • • • .' • • • • • • • • • • • • • O

����Tradi��!!,!r�ordO.
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Im tedo o mundo... a experiência dos 'rotistas mostra -

Você--I1ão pode comprar pneus
que custem menos por quilômetro,

do que Firestone

COMÉRCIO E INDÚSTRia GERMINO STEIN S.I.
RUA CONS. MAFRA, 47 FLORV�NÓPOLlS

'0 maior estoque de pneu� Virt$tone da praça

D polícia
Cosme sem Damião

-

cas aí dando panca de do

Lumbago, reumatísmo_
_e rnéstíca de ge-nte bem, Ora

urii� pigarro crôníco. Um vejam, só o que faltava era
-

montão de neurastenia, mais isto na minha vida. Depois
outro tanto de ceticismo e de velho tá mimoseando ês:

uma saudade teimosa do pas- te diabo! - Oia filhinha, co;
sado, eis nosso faixineiro, o migo não

.

tem disso não!
HOMEM DA VASSDURA NO Vassoura parasita é só lá

QUARTEL. com teu Jânio, por. que co-

Cêdo, antes de todos, lá migo é fogo na roupa, tá
está _êle. Tchá, tchá, tchá... ouvindo?'
e enquanto ataca a sujeira- Ela, quieta, coquete, reque,
da cotidiana, resmunga, fa- bta-se debochando do com

lando sozinho ... ou fala pa- panheiro antigo.
ra a vassoura? - Ê isto, - continua êle,
- Desgraçeira! Que é que - depois dizem que progre�

tens hoje? tás tôda desaíeí, dimos. Qual! Ésses caras por
tada. Não te exibe não! Ah! aí, os tais vassoureíros, me

Já sei. Agora és vedete, e fi- vem com esta de que a Poli-

do

VENDE-SE
CENTRO
Rua Censo Mafra
casa
Rua Altamiro Guimarães,
Esq.
Casa
Rua Tiradentes Esq.
Casa
Rua Almirante Alvin
Terrenos
Rua Brig. Silva Paes
Terreno
Rua Visconde OU110 Preto
Casa e Terreno
Avenida Mauro Ramos
Terreno
Rua Critovão Pires
Casa
Rua Rafael Bandeira
Terreno
Rua Esteves Junior
casa
AGRONÔMICA
Rua Alm. Carlos S. Carneiro
Depósito
Rua São Vicente de Paula
casa
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
!;lítio ej52.000 mz

ESTREITO
Rua Arac'y Vaz Callado
Casa
Balneário
Terrenos
Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos I

CAPOEIRAS -l
Rua Apiai i

Terreno i
Ruª, Port�lla
Terreno

MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno

COQUEIROS
Rua Des. Pedro Silva
Terrenos
Rua Juca do Loide
Terreno
nua Pascoal Simone
Casa '

BOM ABRIGO:
Rua Ipanema
Casa � verâneío)'

ALUGA-SE
CENTRO
Rua Conselheiro Mafra Rua. Almirante Lamêgo
SàJa Ampla pj Escritório Casa residencial

ALÉM DOS IMÓVEIS Rua Alvaro de Carvalho
Rua Gerônimo Coelho Sala Comercial com insta.
Salas pjes<:ritório ACIMA, 'SEMPRE OUTROS

NOVOS A VENDA E pARA ÃLUGAR
INFORMAÇõES DETALHADAS SEM COMPROMISSO
Rua FeJippe Scl1midt, n," 3-7 Sala. 2�A

f ai I i n e i r o
cia melhorou depois de cín, Pinto... tenente ora veja
-eoenta. Só se-foi -p'ras nega só � ��., parece que só gosta
dêles l Vadios... mesmo é de pinto, póís galí.,
Havéra de melhorá, .. Co- nha que é bom nunca mais

mandante cada 'um pior que
o outro. , Hoje todo mundo
manda' nesta porquêra. l!J

amigo do chefe? Tá bem ...

vamos dar um jeito.·
O Guedinho, aquela perfu

maria. .. agora êste, como é
.

mesmo o apelido que traca,
ram no bichão? Ah! Belini.
Sei lá porque, mas que colou,
colou mesmo. Pois é ... Veio
êste. Eta mundo! Vá sê poli
tíquero assim lá no Aririú!
O tal de flêo Adaime, e ° ma

jor Castro mandam mais
nesta Polícia do que Papa no

Vaticano, E êle o das botinas
"marrão" fica aí a dar panca
de mandão.
Cruz crédo l

Aquela do Armazém então,
foi a maior! Um barulhão
dos diabos! mandou abrir

se viu por, aqui.
Tá indo tudo de greta. O

Estádio ... Pobre João Cobb ...

fle visse no que está sua qua-
_

dra de tênis,.. Que bronca

meu Deus!

Vencimentos? Antes dava

para viver. Hoje é miséria .

Os outros miiltares tudo tem

ônibus, nós é na 'ficha e o

dinheiro não dá.

Qual! nem água temos

mais. Veja só estas latri

nas. .. Que vergonha meu

Deus! Outro dia quase pedi
para me passarem a pronto
de .raíxíneíro, quando ali da

Assembléia, mandaram uma

lata de creolina p'ra atender
nossa limpeza? Desafôro ...
Credo! Onde já se viu tama
nha vergonha?

sindicância e depois fechou Varre desgraçada! Comigo
o bico. não tem bom não. Ésse ne-

A sala d'armas se foi... gócio aqui é lixo no duro!
Aquilo é que dava gôsto a Não é demagogia, não! Vai
gente limpá. Cartão de víal- varrendo, sarampo, queró te
ta no duro! Qualquer es; ver mais gasta do que den
tranja que aportasse 'por. tadura de velho. Faz boquí,
aqui ia direto apreciá o mon- I

nha não que não adianta!
tão de armas, e mais os mi-
les de fotografia, dependura
dos na parede. Até eu, lá es

tava naquela dos velhos tem;

pos do, Coronel Lopes Vieira.
Que rancho meu Deus! Que
limpeza! Que brilho! Dava

gôsto ser raíxíneíro. Hoje?
Puff! dá até nojo! O tal

[OIHelO GUAtMHARA
APARTAMENTOS EM CONDOMíRIO

RUA FERREIRA LIMA

(ao lado da rdC. de Medicina)

FINANCIAME·NTO EM 5 ANOS

Informações :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Do-olel de Andrade a· "0 ESTA'DO":

A�oslo O lUeu lUaD�ato contra o �o �eDa�or �aulo Ramos
Reintegrando-se na campanha, Doutel

para o Estado, repta o senador Saulo Ramos.
_ Não há atritos.
"Jogo o meu mandato

contra o do senador Saulo
Ramos e comprometo-me
solenemente a nunca mais
em minha vida candídatar;
me a qualquer cargo ele
tivo, caso o suposto chefe
da também suposta defec
ção trabalhista, tenha como

afirmou 8TI"% do partido a

que presido nas suas mãos,
!declaro� ontem à repor
tagem o deputado federal
Doutel de Andrade,

.

após
sua chegada elo Rio de

Janeiro.
"Só espero - continuou o

presidente do PTB - que
.' mrc nobre adversásío te
nha ombrídade 'pm'a aceí
Lar o desafio, que nca des,
de já lançado! ' '

Pergunt�do sôbrq as

razões que o .evaram ao

Rio, f' sôbre um suposto
m. ;('eute llavLdJ entre êle
e o sr. Celso Ramos respon,
deu-nos o parlamentar pe ,

tsbísta:
"Fui ao :Rio por três mo

tivos; em primeiro lurgall',
não poderia deixar de com

parecer a certas reuniões
dfL executiva nacional do
meu partido, do qual sou

secretário geral. Além dis-

sOl resolví ino RUo vários
problemas referentes a ês
te Estado, como a instala
ção do Samdu de Joinville,
e encamínheí outras tantas
providências que rever;
terão em benefício da la,
boríosa população catart
nense",
Avísteícme também com

() vice-presidente João Gou;
lart, acertando sua v'inda
à vários munícíptos nossos,
o que se dará amanhã
(hoje). Estes Os motivos de
minha viagem ao Rio." .

No que se refere a ín,
cidentes havidos entre mi
nha pessôa e a ,C.o meu no;
bre companheiro Celso Ra_
mos, tenho a respoeder
que êsses atritos só exír.r �IP

tesesperada imaginação dos

FALECEU MONAR
QUISTA PORTUGUES
BENGUELA, ANGOLA,,-

21 (A. P.) - O general
Benard Guedes de 67 anos,
ex-governador geral da
Indía Portuguesa faleceu.
O general Guedes era líder
da causa monarquista e

ajudante de ordens do
pretendente Dom Duarte
Nuno de Bra�ança.

�
• i

As notas gozadas da Imprensa udeno-palaciana sô

bre o recurso que, provido por unanimi.dad'e de .votos,
acabou com a jogada do, sr:' Volnei Oliveira, continuam

sua função desopilante. _

Toda aquela encenação visava apenas .� aa� ao sr.

Bornhausen a legenda do PSP. Uma reuma.o �egular,
com os dir�tórios regjatrados em tempo, sena tiro pela
.oulatra. Então foi tentada a convenção fraudulenta, na

qual Volnei era apenas a pílula doirada �ara o P�P
dar ao candidato udenista 'pelo menos um ahado ..Fel�o
isso, Volnei desistlría da candidatura a vice ,! E f:carla
garantido para a reeleição a deputado pela UDN, mc�u
sive com a votação udenista da Laguna, que o' partido
reservava, pelo seu diretório municipal, ao dr. Saul

Bayão. .

O sr, Volnei amante da linguagem esportIva, que-

ria fazer o golo na banheira. Mas o bandeirinha pes

sedista assinalou o otf-side. E o juiz imediatame�te
assinalou a infração, sem que alguém pudesse se. m

surgir, tão visivel e gritante era o imp�di�ento. E êel�o
e Doutel aplaudiram a ,correção do arbitro, que naO

atendeu as razões do jogador faltoso e o mandou ,para

fora de' campo ... ao constatar que êle não ti�ha ,con

dicões de j�go e era profissional sem passe legalIzado. o

:-

Daí os recibos que (') sr. Volnei anda passando ai

pelos comícios, ,como no de anteontem, no qual, f�lando
pela rádio do inJecorL\so, cujo processo de ,cltssa�a� re*

latou, teve a petulância de aludir a doestos, calumas e

difamações e conclamar o povo a vota.r em honestos,

esquecido das suas contas na Assembléia.

após conseguir no Rio inúmeros benefícios
_. Jango hoje em municípios catarinenses

nossos adversários. Minhas
relações' pessoais com Cel ,

so são. excelentes, e hoje

.fmesmo estJl'ei viajando
para o interior, a fim de
me encontrar com a cara-

vana vitoriosa dos partidos
que ajudarão a instalar em
Santa Catarina um novo

sistema de govênno". A
nossa vitória será tranqui
la.
"O resto são senadores

sem votos ... "

A�er�al R. �a Silva em "GfNTE, IMPORTANTE"
.

o eminente político catarinense será o entrevistado de
hoje 110 programa patrocinado pela TAC-Cruzeiro, Pereira &
Oliveira e Querência Pálace Hotel. -

Continuando a sua série
de vttoríosas apresentações,
o programa da Rádio Gua_
rujá, "GENTE IMPORTAN
TE", que é um patrocímo
das lojas Pereira & Oli
veira, TAO_Cruzeiro do Sul
e Querência Pálace Hotel,
terá hoje às 20,05 hs., di
ante das perguntas de seu

produtor, Paulo da! Costa
Ramos, e ilustre ,dr. Ader ,

bal Ramos da Silva, 1tgura
importante .por todos Os tí
tulos, e que virá dessa ma
neira, a elevar o nível da
já consagrada audição.
Com uma inteligência su,

til, pontilhada de ironia, o

dr. Aderbal terá muitas
coisas a narrar ao público
ouvinte da Rádio Guarulá:
sejam fatos ligados a sua

vida pessoal, de. homem de

INSTITUTO BRASI�EIRO DO CAFE'
COMUNICADO

O Instituto Brasileiro do Café, seção de Santa Ca

tarina, declara a quem interessar ,possa que paga pelo
Depósito que alugou da firma Carlos Hoepcke S. A., na
Rita Maria, nesta Capital, a importância -de Cr$ .

25.000,00 (VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS), mensal.
O contrato e a 'escrituração dos respectivos pagamentos
acham-se à disposição dos interessados, neste Escri

tório.
Outrossim, no referido Depósito, na data de on

tem, o LB.C. dispunha em estoque de 37.377 (TRINTA
E SETE MIL TREZENTAS E SETENTA E SETE) sa

cas de café crú em grão para consumo interno, que po

de ser verificado no horário das 8 às 12 e das 14 às 17

horas, diàriamente.
Florianópolis, 20 de setembro de 1960.

Antônio Paschoal Apóstolo
Ctlefe do Escritório

coração grande, sejam fa
tos ligados a sua vida po
lítica, onde é homem de
comando, o presídante do
PSD de Florianópoils pro
porcionará aos rádío-escu,
tas um grande prazer.

CONFECCIONA·sr QUALOUE; lIPO
Df CRA.YE

.

tua: fllllClsct TolenllRo. no· íl

� _-__. _,o iiJt •. __ .-
FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira1_l21 de Setembro de 1960

:ELlAS A'DAIM:E JULGADb�OR PAULO
BORNHAUS'EN' /� "I

O jornal RESISTENCIA, dirigido d'�elo sr. PAU
LO BORNHAUSEN, no dia 2 de Setem.Vbro de 1957,
disse o seguinte sôbre o aventureiro ELI�� ,\S ADAI_
ME: ''''.

ELIAS ADAIME, ESSA SERPENT_E\'QÚ;-\{:E OS
CATARINENSES DO SUL ALIMENTARAM .•",JN
CAUTAMENTE, PARA LHES MORDER, COM '\(0
VEM MORDENDO COM A PEÇONHA DA VILEZn,·�.
HUMANA"ESSE JUDAS ERRANTE FUGIDO DO
RIO GRANDE DO SUL PARA ROUBAR, TRAIR E
INFAMAR O POVO DE SANTA CATARINA, É NO
MOMENTO A CABEÇA DE PONTE DO PSD.

Isto disse Paulinho de Adaime, em seu jornal
A RESISTENCIA que mais tarde faliu. E hoje, on
de se encontra, êsse ELIAS ADAIME, Que veio, do
Rio Grande. do Sul para roubar, trair e infamar o po
vo catarinense? Muito cuidado! Hoje.. ELIAS ADAI
\'IE é, no Govêrno da UDN, no govêrno de Lrineu e

Paulinho, uma das mais altas autoridades - SE
CRETARIO DA SEGURANÇA PUBLICA. É o homem
que deve prender os ladrões e desonestos. Como o sr,

PAULO BORNHAUSEN se apresenta hoje candidato
ao Govêrno de Joinville, seria interessante que S.S.
dissesse ao povo de Joínville o que pensa agora do sr,

ELIAS AOAIME.

Processos e liberdades
Chapecó - 19 - Várias pessoas presenciaram na localidade de Qui

lombo, distrito deste município seguinte prova eficiência novos métodos po
licia adotados Secretário Segurança: inspetor quarteirão a cavalo puxando,
numa soga (laço) preso atado, a pé, escoltado outro policial armado rabo de
tatú, obrigando preso andar a trote. Processo atenta contea. dignidade hu
mana e dep?e contra autoridades que ignoram preso é posto sôbre guarda. e �

resp�nsablhdade Estado. População indignada. (Correspondente especial).
•

Tubarao - 19 - Ontem, tívo haver enaltecido can- tiro Reinaldo Picoli está
cerca 21 horas! q�a�do didatos pessedístaj, próxí., percorrendo contribuintes

. se encontrava via pública mo pleito. Atitude arbitrá; do Estado no município de
palestrando

. c2m, .amIgo.s, ria referida autoridade 1'0- Tangará, acompanhado fis_
nosso correlígfonárío AltI: velou populares se encon, cal Fazenda Samúel carva,
;no Alve� idos Santos fOI itravam local. Caso não lho exigindo cada comerei-
surpreendido pelo sarg��to haja provídencía-, por parte ante e industrial contribui.
do des�acamento I?OhCI�1 govêmo federal, rícaremos ção dois mil cruzeiros míní,
desta cídade, em traje pai, sujeitos repetíção, atenta- mos, a fim apresentar chur,
sano, que o p�endeu, esbo- dos contra livre exp;oeqsão rascada ao candíríato ude,
retando;o publicamente mo, pensament� garantida pela nísta a governador cue pas_

'Oonstdtuíção, Saudações. sará dia 22 .. Fiscal ameaca
-a

Idalino Fretta - Presidente / multas, notificações e ou-
do PSD. ;�ras espécies· cc"_cção.
Joaçaba -19 - Gual- (Correspondente)I'· I"I.rd"CfHAS PARA '<:

CO;'JSTRUCÃO

II
K M A OS BITENCOURT
(A;< 8ADf,oÓ IONr 100?

.....diGO ()IP!�'.IIO DAMIANI

Professor Catarinense!
Você deve lembrar-se de que, no govêrno de Irinen:

a) a dil\eção do ensino foi entregue, salvo esporádicas ex.ceções,
pessoas reconhecidamente incompetentes;-

b) a problemática educa,cional foi insistentemente encarada apenas do

ângulO político-partidário;
,

Nesta questão de d€ses
pêro pré-eleitoral, a UDN
do nosso Estado já ultra
passou na presente cam

panha todos os seus ,re

cOl'des, conquistados, sabe
'Deus com que recursos,

E se não nos estivesse entrando pe10s olhos a

irredimivel .balburdia que ·reina no outro lado do rio,
alguns túpicos do jornalista chapa-bran,ca Jaime de

Arruda Ramos, da.r-nos-iam, na justa medida, o ni

vel da desencontrada ,campanha do falso velho co

lono.
Senão vejamos:
Confirmam-se os desentendimentos e o rififi

nas hostes chamadas sociais-trabalhistas.
A terceira discussão entre CelsO! e Doutel está

.confirmada. M:otivou-a o recurso contra a candi�

datura Volney à vice-governança, recurso de que o

sr. Doutel não gostou e que considera uma traição
do aliado reoorrente.

Eles já haviam discutid'o em Valões e em Blu

menau. Agora discutiram no Sul.
O ST. 'Doutel virou as costas, dizendo que iria

-

DE QUEM E' O

PESESPÊROI

embora.
E foi, mesmo.'
EmbarCou para o Rio, no fim da semana passada.
Até aí, embora os fatos seja inveridicos a sua

argumentação é ló.gka; na linha seguinte porém,
afirma:

Está ,claro que êle voltará.
Como? Que diabo disso será aquHo? Foi ou não

foi? Foi. Então não v,oltará! Ora "está daro que
êle voltará". Vai e volta. Desiste 'mas não desiste.

Mas já voltou! Como?
Pela Real ...
É de rir. "

Mas não é só:
Há, aqui, um propósito de ,cristianização recí

pl:oca entre os candidatos da oposição ao govêrno do

Estado.
Cristianização entre Celso e Doutel? Mas é o

fim, é o último dos argumentos! Por acaso Gelso es

tá interessado na eleição de Carlos Gomes? Ou Dou
tel na do h0!llem que lhe assaca as maiores infâ
mias? Explique-se mais, que a afirmativa assim solta
é ilógica e inconsequente:

Porque, em matéria de ,cristianização, o exemplo
que temos nas atuais eleições é na própria UDN que
vamos ,retirar: foram quase públicas as declarações
de membros influentes do diretório municipal da UDN
e de certo deputado federal de que votariam em Vol

ne:y de Oliveira, ,caso permanecesse a sqa candida
tura.

Há mais:
Referindo-se ao telegrama que o Deputado Osny

Régis passou de Lages para a Justiça Eleitoral, Ipro
testand'o ·contra arbitrariedades da policia naquela
.cidade serrana:

Daí os gritinhos histéricos do deputadO O,;;ny
Regis, incluídos em telegramas ameaçadores, pas
fiados de ,corajosa distância.

Gritinhos histéricos em telegrama? Desculpa-me
(I jorna'lista, mas isso de gritos 'ne tele,grama só se fôr
no telegrafo do Palácio; ou então o Correio inaugu
rou há pOUC'O .o .sistema de telegramas falantes. De ou

tra maneira não é possivel.
Quanto à frase "passados de corajosa distância",

não atinamos ainda COm o seu sentido. Queriam por
acaso que o deputado Osny Régis passasse um ;tele

gr,(tma de Lages, em Florianópolis? Ou viee-vel'sa?
E se duvidam que o deputado serrano 'repita o que
disse em telegrama é aproveitar e interrogá-lo, que
êle se encontra na cidade há dois dias.

Por fim:

Só uma .coisa é certo e imutável, a vitória da

chapa Il'ineu-Carlos Gomes. Tanto é certa que uma

certa aposlta de 80 mil cruzeiros, no sábado, últin;1O
dia em que poderia ser desfei,ta, realmente o foi. Pcyr
iniciativa do que apostava em Celso.

E pronto! Ponto final! Celso nã� vencerá por
que um apostador abriu uma aposta!A certeza da
vitória de lrineu repousa agora nêsse in,contestável
fato! Os comandos pessedistas avisados d'O a,conte
cimento já tele;grafaram a Celso para que desista da

campanha e volte ,para ,casa! "Pois se não pode mais
ganhar, não vê essa aposta aberta, olha aí" ...

_ x x x

Ora, Jaime, está certo que você pretenda fazer
jú� ao dinheiro que recebe. Mas não deboche do lei
tor es.clarecido, tá?

Porque isto .é DESESP:fl:RO!

.,'

a

c) as promoções, fugindo
das suasl f�naJidades' de
estimular os bons, foram
feitas quase sempre segundo
o nefasto critéTio do apa
drinhamento;
d) as questões ligadas à

Cultura foram relegadas a

plano secundário;
e) o sistema escolar bar_

riga_verde, tido como um

dos mais avançados do
país, decaíu assustadora-'
mente, não só em qualidade
como também por ficarem
sem matrfcula milhares de
crianças.
f) os técnicos foram sis

temáJticamente esquecidos,
afastados ou ficaram sem

possibilidades de um tra_
balho útil.

.

g) o Magistério foi de tal
torma desprestigiado que já
no govêrno Hulse Os res-
ponsáveis pela educaçao,

em Santa Catarina, ne_

nhuma atenção davam às
reivindicações da classe.
Se você se rejubila ao

relembrar êsses tristes fa_
tos, vote em Irineu, qu�_ é
a maior garantia da per
petuação dêsse estado 'de
coisa's.
Entretanto se vo�, por

uma questão' de ideal ou-de
consciência da digllldai'le da
cla:Be, pretende mndar pam
;nelho:l', então vote em

CELSO, cujo programa. -::e

govêrno é a maior garantia
da mudança radic:ll (lessa
lamentável. porém remediá_
vel situação.

.

FreGt,anda
A caminhoneta do dire,tor do Departamento Es

tadual de Estradas de Rodagem, dr. Felix Smighe
low, bem emplacadinha, com chapa ofi.cial, eu a

encontrava tod'os os dias em frente a sua residên
cia, ali na Bocaiuva.

Depois sumiu. Um dia, no onibus da Agronô
mica, ouvi uma alusão a ela:

- A caminhoneta do Carequinha está ali no

beco! Reparem!
Reparei também. Lá estava ela. Com placa de

São José e .coberta de propaganda eleitoral. Para
provar aos que vão aos comícios exaltar a honesti
dade do govêrno na aplic'ação dos dinheiros do
povo!

Terminado
xxx

o comício da UDN, \do Estreito,
anteontem, os caminhões e carros oficiais, com

placas pal'ticulares, começaram a desfilar por fren
te à minha residência, carregando de volta a assis
tência do Norte da Ilha.

De um dos caminhões, um patifezinho embria
gado, sabendo da minha residência, atirou -me al
guns desaforos. A fila de ,regressan1tes evidência a

pobreza franciscana ,da UDN, sem condução, sem

dinheiro, indigente, alegava o sr. Fernando Viegas
no .comicio, ao microfone de uma radio que disse
dele e do seu lar calúnias e infâmias bem mais
pesadas do que as que ele ontem atirou sôbre a

dignidade alheia ...
A ·confraternizacão de métodos, nivelou-os

enfim. ..
'

xxx

O mesmo sr. Viegas depois de declinar a sua

qualidade de oficial da's FOl'ças Armadas, conde-
nou a espada e exaltou a vassO'u,ra.

.

O tema, melhor nua voz paisana e pacifista,
originou a piada:

- Ésse milirtar, em caso de guerra. vai brigar
nas costas da empregada!!!

xxx

O senador Saulo Ramos de Oliveira Como disse
o sr. Nabor, repetiu que a sua udenência oé a maio
ria do PTB. Então por que em vez de queixar-se
não tom3j ,conta do Partido? Resposta: a sua
maioria ainda não ,conta com UM Só diretório pe
tebista.

xxx

Ainda o sr. Viegas começou seu discurso di
zendo que falava em nome de -um partido organi
zado. O sr. Volnei resmungou brabo com a in1:li
reta ...
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