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Jango Avoluma
Joinville, Criciuma, Florianópolis, Brusque e Itajaí -

(E) - A cidade de Joinville, na tarde de ontem, voltou a

vibrar com a presença dos candidatos nacionalistas João

Goulart, Celso Ramos e Doutel de Andrade. Na Praça Ne

rêu Ramos, uma multidão calculada em 5 mil pessoas

aplaudiu freneticamente os candidatos da: aliança social

trabalhístae, já a estas alturas amplamente vitoriosos.

Logo após o comício de lhe a palavra de fé, dr

Joinville, o SI'. João Gou- verdadeira democracia, de

lart, e comitiva, seguiram afirmação nos destinos do

para a importante cidade país.
de Criciuma, onde foram Em Itajaí, o mesmo en-

alvos das mais calorosa» tusiasmo cercou ot: candí ,

manifestações de solida; datas' da vitória. Esta,
riedade, por parte do po- já é líquida e certa. No pIa-
vo, que vê nêles, os can- no federal, a candidatura
dídatce .qus verdadeira- LOTT está amplamente
mente representam a de- vitoriosa. No Estado, a vi-

mocracía, e mais aptos es, tóría, que já era fato con,

tão a solver os problemas sumado, veio reforçar-se,
que entravam nosso pro- com a presença do também

gresso. O espetáculo verí- vitorioso Jango Goulart.
ficado na cidade de Crí , Em tôdas as cídadee,
ciuma, no dia de ontem, nos comicios de ontem,
foi verdadeiramente 1110- além da presença no pa-
numental. Mama compacta lanquj, dos candidatos, de
comprimia-se no local da parlamentares federais e

festa cívica, aplaudindo estaduais, estiveram repre ,

Jango-Celso-Doutel, p o r eentantes de sindicatos,
vezes chegando ao delírio. todos conclamando o povo
Depois dos comícios de a sufragar os nomes de
Joinvi.lle e Criciuma, a "(i- Lott-Jango-Celso e Doutel.
tória de LOTT-JANGO e As festas democráticas
CELSO_DOUTEL, apresen- de ontem, solidificaram
ta-se insofismável. mais ainda a vitória que

Se apresenta indiscutível.
No plano Federal, 3 de
outubro representa contí,
nuidade da politica desen
voívímentísta de JK, com

Lott E Jango, e, no esta
dual, a mudança do atual
estado de coisas, com írn,
plantação de novo sistema
de administração realmen
te proveitoso, com Celso e

Doutel,

Vitó�ia ide Celso Doutele
.

,

Jango Goulart, em avião,
deveria seguir, logo apóe
para Itajaí, onde milhares
de pessoas o esperavam,
mas em virtude do tempo,
teve que vir a Florianó_
polis, onde se demorou
apenas por alguns ínstan,
tÉ�L', seguindo para Brusque,
em vista das solicitacões
do povo, que queria ouvir-

Deses�êro �a UOH �roYa:
(SlA -[Uno·

I N .D E (. o R o SOS
. Um ,�mi�o�� T�n�!R�cl�ealpi�,.alMJ.d.cal.�,d���!d'J,gaCia TOdr. �arlosde, dos austeros' eternos v '" J.I U � li

-vigilanteS' -- ,ila super- Pois muito bem! '(I. equi-
moralizadora, diri'$ida ].)01' ps, agoÚ.L- uni(la,,:e4t�.yhí: na., Gome'scontrato com o candidato sacada db ?IDa'ClO J qual- -

udenista por um decoro-
-

quer hora, Más só alé 31 de
eíssímo ex-deputado - foi janeiro!!!

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

"Amicus Plato, sed magis amica veritas". A velhg
e cavalheiresca amizade que me. Iiga ao ilustre coeata

duano Carlos Gomes de Oliveira, '3 qué muito me hon

ra, por não �e vincular às suas atitudes politicas �

q(reo ém earpj5o,; opostos sstaruos-e já estiver:nes mais de
•

.

Vi!Z ___. €�ll�ro não se, ideie ': om este depoimerilo, f('ito
por estima à verdade,

-
-

(JOAÇA8A 19f9). ,

JOSE' SANTOS FERREIRA 'FALSiFICADOR ASSINA
TURA NOTA PROMISSORIA, MAIS CONHECIDO APE
LIDO DE "NEGRO" COMPANHIA FILHO PREFEITO
UDENISTA E OUTROS DESORDEIROS AGUA DOCE
ARRANCARAM RASGARAM FAIXAS PROPAGANDA
PARTIDOS ALIANÇA DA VITORIA l�AQUELA CIDADE.
POLICIA LOCAL NAO DA MENOR IMPORTANCIA FATO

DADfl.J GARANTIDA TODOS OS PARTIDOS CORRES
DADA GARANTIDA - TODOS OS PARTIDOS COltRES
PONDENTE.

Desde a carta � sem tiro !_ que Q ex-senador e ex-trabal'hista escre

veu em Barra Velha a vários discursos que vem prof'er iudo, constantes tem

"ido as incriminações ao PSD,. acusado de não haver .cumpr-ido compromissos
que assumira, de mandá-lo de volta ao Senado em 1958.

Os fatos comprovam .que lhe falta razã�. Quando da �Ieição governa
mental .de 1955, o PSD e o PTB assinaram um protocolo, com várias cláusu

las, a serem postas em execução no �aso de vitória, com a eleição do eminen

te catarinense; senador Francisco Gallotti.· Erutre elas, cstava, a de pugnar

peta reeleição do sr. Gomes Oliveira, então senador. A circunstância de a
T"

vitória não nos sorrir anularia todos os compromissos? Pôsto houvesse in-

terpretação afirmativa, fiquei en+tl'e os que pensavam de forma contrária,
pois o compromisso independia, de ato do governador, restando como

-

uma

atitude a ser tomada pelo Partido. �p.r outro item do protocolo, os dois par
tidos assentavam uma ação política harmônica e conjunta das bancadas no

Legislativo, onde formavam 'maioría, e com essa fôrça poderiam impedir as

leis pol itico-parfidáras do adversário. O deseumprrméuto dessa cláusula,
com a adesão do deputado Romanowskí à UDN,' em troca da marmelausen
do Instituto de Educação, foi que' afetou substancíalmenteo aeôrdo. E isso
mesmo êornprendeu o sr. Gomes de Oliveira, que em pleno recinto da As-

3elJlbJéia, Com surpreendente en ergia, p rofl igou restemHnhadamente a felo
nia rornanoskiana, declarando que diante dela o PTB nada Pois podia exigir
do PSD, Uma vez que a traição representava maiotia parlamentar para o

govêrno.
'�

Que assim foi e que assim o sr. Gomes de Oliveira entendeu, mostra o

seguinte trecho da ata da reunião do Diretório B:e.gional do PSD, realizada a

29 de setembro de 1956 - lançada no respectivo livro, fls. 9 .:_ documento

que ponho à disposição de quem queira examiná-lo:
"Em seguida, ainda o sr. Celso Ramos, �ez longa expn-'

síção dos motivos pelos quais fôra convocada a presente reu
nião, informando que, no Rio de Janeiro o presidente títu
lar, sr. Neuêu Ramos, fôra procurado pel� sr. senador Carlos
Gomes de Oliveira, 'em nome do Pat-tid., Trabalhista Brasí .

l�iro de Santa Catarhla, que lhe solicitara um pronunci��en
to do Partido Social Democrático, secção) catarinense, sôbre
uma recomposição política entre os dois partid{)s, uma ve75

que" a seli ver, fato público e nofório, . ocou'ido com um re

presentante estaduaJ do Partido Tl'abalhista Bl'asileirO' afe

tara substancialmente os compromissos e entendimentos esta
belecidos para a Aliança Social Trabalhista, que se formara

quando dQ pleito de 3 de outubro de J955."
,
Esse dóclimento, constante de uma ata inserta. entre out.ras tem a

a�sillatura, colhjáa no dia, dos presentes, l'epresentando a maioria do Dire
tório.e vem hoje, rass�i,dos ql1atro anos, ratificar uma atitude do sr. Gomes
de Oliveira, tomada aqui, na Assembléia. E vem atestai' que seu pensamen
to, mais tarde levado ao sa lldoso ç11'. Nereu Ramos, foi e era multo diverso
do que atualmente está expres'sando na campanha.

A recomposição entre os dois Ipal<tidos, aceita pe!,) Dir:etól'io do PSD
como revitalização do acôl'do, levou o sr. Gomes de Oliveira a ser o candi�
dato dos dois partidos, ao Senado, em 1958.

, Se não foi mantida a sua candidatura, por motivos illlberve-nienies a

culpa n�o cabe �o PSD e - justiça seja feita - nem ao PTB catarine�se.

I
Hotlve 'u'a mão de gato que agiu con'tra Q sr. Gomes de Oliveira, por não es

timar-lhe ,a sombra. Se o ilustre coesfaduano eOitivel' illtel'essado nes'sa se

gunda história, aqui esrtamos po�- ,contá-Ia.
;--------,.-�.�

Catarinense na Preso - da nssocia�ão M. Mun�ial
.

Acaba de ser indicado para presidir a Asso,ciaçflo Médica Mundial o

dr. Antônio Muniz de Aragão, médico ,catarinense que _preside a-Associação
Brasileira de MedicinFL.

.

Sua posse dar-se-á 110 próximo ano, no Cong'eesso Mundial de Medi
cina no Rio de Janeiro.

(OM JIPES IE lUDO
MAFRA de 19/9/60. bala eleitoral Norte Cata-

Desespêro udenísta au_- nínense palpites eleitorais

menta proporção se apre, Celso leva vantagem sô
xima 3 outubro. Jeep ser- bre Irll1ell de setenta por-

via posto fronteira Mafra cento. Prognóstícos mais

chapa branca 5721 foi man, pessimistas apontam vi-

dado Pôrto União onde te- torta Celso em Campo Ale-

cebeu chapa particular. . . . gre, Rio Negrinho, Mafra,
40079 integrando-se cam , I t a i ó p o I i s, Papanduva,
panha udenísta. Ex_monse_ Pôrto União. Mentiras inti

nhor Libreloto Ministro gras, calúnias, e dinheiro
Tribunal Contas" abando- Arolde nada ou quase nada

nau seu cmprêgo capital influirão frente entusías ,

Estado empenhando-se mo cívico componentes co ..

campanha udenísta esta ligação PSD PTB PR!? PL

zona norte onda se éncon- e PDC que consagraráo 3

tra também Secretá'rio In'" outubro nomes honraíos

terior Justiça Arolde Car - Lott Janr40 Celso e Doutel,

valho em despeitada ca- Correspondente).

DESESP'ERO E ('ONFISS,ÃO
com fim de propalar notí
cias mentirosas sõbr., ou

tros setores desconhecidos
do povo daqui. Saudações

(Corresponden te)

JOAÇABA - 19_9-60. -

Ex-monsenhor Pasqual
Libreloto que gravou pro
paganda contra candidato
oeleo Ramos para Irradia,
cão. udenista desta cidade,
confessou pessoas amigas----------------�
que c?�fu�d�u com seus I ENTRE O POVO
correlíglonártos, qUe fl-'!U Assim têm sido em todo o'
candidato Irineu. Bornhau- Estado. Celso vêm do po-
sen �sta Irrel:nedlave:lmente vo, e por isso sempre é bem
perdIdo, por ISSO esta man- recebido. Seus comícios,
dando para todos poptos do tora as adesões e a inven-
Estado l.eva,s .

e mal� l7vas civel coligação, de partidos
d!,! �UnClOnarIOS pubhco�, que o apoiam, bem como a
dISSidentes de outros paytl- Doutel, são prova incon-
dos que se acham pre&os teste da sua inexorável
Inca, funcionário� inte�i- vitória. As tatos acima, ao
nos que tem recelO do, f�m ladQ, e abaixo pertencem a
da mamata, seus bancarIas cormcios realizados em
e outros penduradQs, todQS Gaspar, Ilhota e Pomerode.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NASCIMENTO 1 dignos pais as felicitações
O lar elo dr, João Riõeiro de "O ESTADO".

Neto e de sua esposa Vand� FAZEM ANOS HOJE: '

Melo Ribeiro, foi enriqueci
do com o nascimento de "um
robusto menino, que tomou o

nome de VANIO, dia 19 do
corrente.
Ao casal nossas felictações.

- sr. major Mauricio Spal
ding de Souza

sr. Murilo Magno Vieira
- sr. Dionisio Rogeiro Sch-

mídt
'

- sr: Ari Jordão
Filho

da Silva
ANIVERSARIOS
menina MARIA DE LOUR- - sr. Lino Soncine

DES COELHO � sr. José Daminani Carrel;
E' com satisfação que no- rão

tíciamoj, na data de hoje o � s,r. Haroldo Soares Glavan
9.0 aniversário natalício da - srta. Nina Rosa A. Lima
inteligente menina MARIA � srta. Eliete N. Silveira
DE LOURDES, filha dileta de - sr. Eulalio Andriani
nosso colega de trabalho sr. - sr, Irineu Pamplona
Hermundino Coelho e de sua - sr. Acácio Ouríques
exma. sra. Benilde M. Coelho. - sr. Nicolau Jorge Berber
'A aniversariante e seus - sr. Alceu Carvalho de Al-

meida
- sr. Luiz da Silveira
_ sra. Maria das Dores Balbi
- sr, Walter P. Teixeira

AUXILIE FERNANDO FER
RARI A RENOVAR O BRA
SIL ELEGENDO-O VICE_

PRESIDENTE

._

SETEMBRO
DIA 24 - Soirée da Primavera (Festa do Perfume)

com as "Veudedeiras de Flôres". Reserva
de mesa-s Relojoaria Muller. Cr$ 300,00.

CES.: A Diretoria do Clube recomenda' o uso das 'car
teirinhas, que serão exigida , rigorosamente na

....
\

OSVALDO MELe

TEMPO FEIO -. Ainda ontem, como possí
velmente hoje, Florianópolis com sua cara en

ferrujada, nada convidativa, sem sol, chuvis
coso, está ameaçada segundo dizem, de per
manecer assim durante alguns dias.

Desta, maneira, a entrada da PrimaveraI

(ontem) foi decepção.
Perdeu o encanto e mais parecia uma

vovó estropiada do que uma priminha Vera
cheia e encantos e perfumes de flores.

..... -

Vovó Vera entrou tateando nas brumas,
de chale na cabeça e ó�ulos. Tossindo e reu
mática.

.

Um garôto que a via passar, perguntou:
- É você a Primavera?

'

- Não, querido. Eu estou substituindo a

prima que está muito gripada ...
Tudo está mudado e ainda vai mudar.
O garôto não compreendeu nada e riu.
Perdão, poetas e contistas.
Emudeçam os bardos e cessem as inspira-

ções.
Vamos trocar a Primavera, pelo Verão?
Quem sabe se dá certo?
É tambem uma questão de. . . folhinhas

e almanaques.
O mundo maluco não fará objeção.
Até achará graça ...

��
"O ESTADO" o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

No próximo dia 8 � Cly6� Doze, reunirá
a Sociedade com eleg3'R-te Soirée, apresen- 8

tando um famoso cantor.

·tsê:·::t.."....m==.....,
Que a memória do "colono"
3 de Outubro lhe refresque,
P'ra não prometer centrais
E dar ao povo Celesc .

Lajes.
Estamos informados de que terá uma

belísima decoração a manção dos wn,

dí's, no dia da recepção de Maria Bea
triz.

9 A senhora Sara Donner Abreu, na

tarde de 3.a feira recepeionou 1J.!ll gru
po de amigas para um elegante "Chá".
Maria Helena Luz vai passar o weeck,
endl na cidade de Cricíuma.

Raquel 'Mello, receberá na noite de
sábado em sua residência, para feste-
jar os seus 15 anos - O Colunista a-

gradece a gentileza do convite. '

O dr. Rogério Vianna Karp, voltou a

circular em nossa cidade-- 'O dr.
Vianna Karp na noite de 3.a feira

jantava no Querência Pálace em com

panhia; do dr. Wilmar Elias e dr. Helio
M. Horta.

Festeja aniversario no dia 19, o sr

Jorge Barbato- A Coluna Soem! eum-
primenta Idesejando as melhores �li

citações.
A joalheria O'tica Galluf, ontem rece,

beu visita de senhoras elegantes e bo�
nitas da nossa Sociedade. Estou de
acôrdo; jóias são um grande comple
mento e ajuda a beleza.

Brasília de Juscelino,
Feita pelo bom candango,
Prosseguirá seu destino, .

Sendo eleitos LOTT e JANGO.

---xxx---

1 Rosinha Lehmkuhl voltou a circular

"agora usando cabelos pretos.
2 - TIJUCAS: '

Festeja Bodas de Prata sexta-feira o

elegante casal sr e sra dr. SizenandolO
Teixeira Netto - A senhora Teixeira
Netto amanhã receberá como pres'en-ll
te de seu esposo um custoso colar de

pérolas.
3 Lindos e modernos estampados recebeu

a Casa "Galeria das Sedas", 12

4 O sr e sra Victor Moritz, jantavam no

restaurante do Lux Hotel. Continua o

restaurante em foco comentado pelas
decorativas Zaleias.

5 Ribeiro Martins está preparando uma

surpresa para o aniversário dos "Des-13

files Bangú".
.

6 Reuniram para um jantar no Queren
cia Pálace, os' casais: sr e sra dr. Jorge
Wildi, sr e sra dr] Walter Mosimann,14
sr e sra Bibi Rigemback e o sr e sra

dr. Nilton Fett.
7 O jovem sr. Roberto riiíZ vai dançar a

valsa das Debutantes na cidade de

SEC'RETARIA
Precisa-se senhorita com bons ,conhe�imentos d.e

datilografia e português. Tratar no Instituto Brasí l

Estados Unidos - Rua Felipe Schmidt 6.° andar -

Edifício Zahia.

V E N D E-.S E
À rua Cardoso 46, Coqueiros, uma casa de materi�l

com duas salas, três quartos, dois ban��iros e demais

dependências. Terreno todo murado. Facitita-ee o pag�menta. Tratar com Passoni pelos telefones 2100 e 318�.

Ver no local das 9 às 12 haras.

1_�g1��>"�� DR. LAURO IYÂURA
REASSUMIU A, ClI'N'ICA
Clube "1S de Outubro"

CONISELHO DELIBERATIVO
ED'lTAL DE CdNVOCAÇÃO

Pelo presente, convoco os :3enh�l�es memh:'os do
Conselho Deliberativo para uma reumao a realizar-se
no dia 25 do corrente, às 10 horas, na sede do Clube, à
rua Alvaro de' Carvalho, n.? "', com a seguinte

ORDEM DO DIA
Eleicão da nova Diretoria do Clube 15 de Outubro.

_

Florianópolis, 20 de setembro de 1960
Dr. Naldy Silveira

Presidente

Bancários quinta feria em assembléia:
AUM'ENTO DE SALA'RIOS

Como tem sido fartamente anunciado, os bancários
de todo o Brasil vêm reivindicando junto à classe patro
nal, entre outras aspirações de ordem funcional, rea

juste de vencimentos na base de 50%. Grande maioria
dos Estabelecimentos, não só .por reconhecer o eleva
díssimo custo de vida atual, mas também visando fra
cionar a unidade da grande class-e bancária" já concedeu
aumentos espontâneos, que variam de '15 a 30%; toda
via, os empregados dos Bancos sentiram\que essa medida
não veio de forma alguma suavizar a situação, estão se

preparando para grandes manifestações contra seus em

pregadores, que serão estudadas na Assembléia monstro
que terá lugar dia 22, hoje, na séde do Sindicato, à rua

dos Ilhéus, 13. Dessa Assembléia partirâ o critério a ser
adotado pela valorosa classe, em busca dos almejados
e necessários 50%- de aumento de vencimentos.

,

'"",""'�.� <6<.',�

'SINDICATO DOS ENFERMEIROS E EMPREGADOS
EM HOSPITAIS E CASAS DE SAÚDE DE FPOLIS.

E D I T A L
Pelo presente edital e, em cumprimento ao disposto

no artigo 6, da Portaria n. 146, de 18-10-57, ficam con
vocados os associados deste Sindicato para as eleições
da Diretoria, Conselho Fiscal; Representantes no Con
selho da Federação e respecltivos suplentes que serão
realizadas no dia 25 do corrente, em sua' séde social pro
visória, à rua Vitor Meírelles n. 18 onde funcionará a.
única Mesa Coletora, iniciando-se a votação às 8 horas
e encerrando-se às 14 horas..

Somente terão direito a voto os associados que aten
derem todos os requisitos legais e estatuãâríos, sendo
condição para validade do pleito o comparecimento de
no mínimo 2/3 dos que preencheram aqueles requisitos,
cujo total é de 115- sócios.

'

Ao se apresentarem para a votação deverão os as
sociados exibir documento hábil de identificação.

Para outros quaisquer esclarecimentos poderão ,os
associados se dirigir à Séde do Sindicato.

Florianópolis, 22 de setembro de 1960
Reinoldo Carlos SeU Presidente

.TAN AGORA ADULA JUS
Quando Jan, sem' mais aquela, surpreendeu os

udenistas ao passar dos ataques para as exaltadas
apologias das realizações de Jus, prometendo de pé
junto, beijando nos dedos em cruz, continuar "a obra
gigantesca que não pode nem deve . ser paralisada
(síc)", os palacianos catarinenses que haviam des
tratado Jus, falado mal da Belém-Brasília, calunia
do a NOVACAP, e menosprezado Furnas e Três Ma
rias, coitados, ficaram em bem maus lençois ...

Como sairão do dilema? Falar mal de Jús e das
suas realizacões é contrariar Jan. Falar bem de Jus
para agradar Jan é passar pela vergonha de, a luz
do dia, arrancarem a sinceridade que é máscara e

mostrarem a verdadeira fa.ce que é a mentira es

tampada.

OFICIAL DA POLíCIA COMPRANDO TITULO
Tão despudorada é a tal situação, que um tenen

te-coronel da Polícia Militar, FARDADO, não teve
pejo de em plena fila de ônibus da Agronômica, num
ponto do Bairro São Luiz, estar propondo a compra
do voto de uma moça pessedísta,

O maquis HP-2 que informou, informou também
o nome do oficial e da moça.

.

RÁD·IO
GUARUJÁ
Programação Para o

22 de Setembro de

(QUINTA_FEIRA)
Às' 6,35 -

Alvorecer Em Nossa Terra

Às 7,05 -
Revista Matinal
Às 7,55 .;
A VEMAG Informa

A" r.55-
Rellól ter ALFRED
As 9.�5 -

I'clefone Pedindo Música
As 10,30 -

A.nLI' ctica nos Esportes
As 10,55 -

Informativo Casa Brusque
Às 11,05 -

Ml,llilcal Copacabana
Às 11,55 -

Repórter ALFRED
As' 12,25 -

A "�MAG Informa
As 12,30 -

Carnet Social
As 12,35 -
l!:nquIDto Você Almoça
As 12,40 -

'

Na Linha de Frente
As 13,05 -
O Trabalhismo em Marcha
Às 13,35 -

Co·,'\'i\-t, à Música
As 14,05 -

Show Musical R.G.E.
Às 15,05 -

fe1efone Pedindo Música
As 16,00 -

A VEMAG Informa
As 16,05 -

Telefone Pedindo. Música

MAQUIS A.L. ITAJAí
O ,tal Valdivino que depois daquele golpe nos

sindicatos, golpe êste "falhute" por que a turma não
foi na dança, está muito contente e feliz da vida.

Arrumaram o Cargo de sherife e para prestig ia
lo .pois a turma estava crente que o homem era grande mesmo, empossaram o bruto Valdivino a estas
horas deve estar .com cara de tolo.

'

Dia
1960

APEDITIVOS
�USIC"AD0S
DlAIMMENTE Dt\s /9ASP3Í1s,

·A G R A D E C I M ,E N T O
Antecipando agradecímentoe especiais às pessôas e

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

pentina 'do saudoso sacerdote, educador e professor ,P.
Erne�to Seidl, a Direção do, Colégio catarínense.jíesde
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, com" t= rnbem pelo envio de amáveis te-
legramas e cartas de condolências.

.

Um agradecimento especial às Estações locais de
rádío, como aos numerosos rádio-amadores;" que pos
sibilitaram a divulgação do infausto acontecimento,
também à exm_a. família do falecido em Pôrt.o Alegre e
Santa Cruz do Sul.

-\s :i.1:�5 -

Repórter ALFRED
Às 17,35 -

"RADAR" Na Sociedade
As 18 "C -

Resenha J-7
As 18,35 -

Vitória Popular
As 18.5['; -
A VEMAG Informa
As :9,00 -

Momento Espo'rtivo
Às 20,35 -

Telefone Para Ouvir
As 21.0(; -

Repórter ALFRED
As 21,05 -

A Cidade se Diverte
Às 21,30 -

A. VEMAG Informa
As 22,05 -

Grande Inform.
Às 22,35 -

Programa do PDC

Brahma

Guarujá

P. Antônio Loeomann, Diretor

P4RTICIPAÇÃO
r

HUMBERTO SARTORI e TEREZINHA MACHADO

SAR':ORI .parti!cipam aos parente_s � pessôoas de suas

relaçoes de amizade, o seu consorcio, em 3 do cor
rente mês e a todos têm o prazer de oferecer a sua re

sidêneia à rua José do Patrocínio n. 1050, apto. 22,
na cidade de Porto Alegre.

COINVITE
A 1.a IGREJA BATISTA DE FLORIANóPOLIS

tem o grato prazer em convidar o povo amigo desta ci
dade para as conferências religiosas que se realizam em
seu templo provisório à rua Conselheiro Mafra, 66 dià
riamente às 19,30 horas.

O conferencista desta semana é o Rev. Helmuth
Matschulat, redator do órgão oficial da Convenção Ba
tista do Rio Grand'e do Sul.

Para os truncados e complexos problemas em que
se debate o homem de nossos dias, a Escritura Sagrada
apresenta solução. Assista, pois, nesta semana às Con
ferências bíblicas que .lhe poderão auxiliar a encontrar
o caminho para li verdadeira felicidade espíritual. A en
trada é franca e todos são bemvindos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quem diz ORCAPA, está
dizendo ORGANIZAÇÃO
COMERCIAL PARANÁ
SANTA CATARINA. Ê uma

sociedade organizada, com

séde em Curitiba, cujo ra

mo de comercio é a exibição
e distribuição de filmes.
Além de diversos cinemas

no interior do estado cata

rinense cuja maneira de

funciol{ar não conhecemos,
a ORCAPA tem também sob

seu domínio, alguns cine

mas de nossa capital: São

José, Ritz e Roxy, além do

Gloria e Império, no Es

treito.
Ê fácil perceber que se

trata de uma grande rêde
de casas exibidoras, e a di.

reção de um circuito de tal
natureza, é, sem dúvida, um
grande encargo.
Alguns dirigentes estão

em Curitiba, outros em Flo

rianópolis; não sabemos

quantos são, porém, presu
mimos tratar-se aproxima
damente, de meia dúzia, to-

, dos eles com vasta experí
sncía no ramo.

Sendo assim, torna-se di
fícil aceitar e engolir, em

Para ser mais claro e.. mais

sincero, está ruim como

nunca; predomina um clima
.íe displicência e relaxamen-

'Diversões Públicas".
Não se concebe que, gente

com tanta experiência em

exíbíção de fllrnes, tenha a

coragem de organizar uma

campanha para enterrar e

esconder 'filmes considerados
mundialmente como obras
re arte; como se fêz, há

roucos dias, com O GAROTO,
de Charles Chaplin.
Não se exige que exibido

res sej arn excepcionalmente'
entendidos em cinema eS.

[;0, cujas consequências são
as piores, para o público
que frequenta Os cinemas.
GOl' isso mesmo, o cronista

que se dispõe a escrever al,

suma coisa sôbre cinema,

.erá, forçosamente de tra,
�er à baila, para apreciação,
.Ietalhes ,dessa situação caó-
.ica.

A ventilação de tais assun,

.os é de interêsse público e

.ao constitui penetraçao em

.erreno alheio" pois a exibi.

ião de filmes está incluída
Jficialmente entre o que se

.ionvencionou chamar de

pera.se porém que, no mi

nímo, saibam imitar.
A exibição dos clássicos de

Chaplin, nas grandes capí,
tais do Brasil, é motivo pa
ra regozijo e oportunidade

silêncio, certas ocorrencias
que, .por aqui, têm surgido.
Do ponto de vista cine

matográfico, a .cidade atra

vessa, atualmente, uma fa
se negra; é, talvez, a, pior
situação verificada, até ho

je, nos últimos 25 anos.

Clube R. "1..� de Junho" (S. José)
CONVITE

A recente ordem, qua se

diz ter partido do Exmo. Sr,

Dr. Secretário da Segura.nça,
proibindo estacionamento de

veículos em tôda extensão da

rua Felipe Schmidt, e parte
da rua 'I'te. Silveira, veio

criar para nós, proprietários
de automóveis, uma situação
verdareiramente angustiosa,
que deve merecer um exame

mais carinhoso por parte da

quela autoridade.
As cidades brasileiras, em

sua quase totalidade, foram
fundadas sem as previsões
dos atuais e futuros proble
mas de trânsito; por isso

mesmo, o movimento de veí

culos, e que se diz ter parti
rírnetro central das cídades,
cria problemas que não po
dem ser solucionados satis
fatoriamente.
Assim é S. Paulo, assim é o

Rio de Janeiro, assím é Reci.

fe, assim é Florianópolis.
Não tanto pela intensidade

do tráfego, quanto pela es

cassez de logradouros para
estacionamento, esta Capital

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

Valverde tem o máximo prazer de comunicar as suas dis

tintas fr�guezas ,e amigas que transferiu o seu Instituto

para a Rua Fernando MachadO n.o 36. Agrade.cida
aguarda a sua visita.

V E N D E-S E
À rua Cardoso 46, Coqueiros, uma casa de materi�l

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.

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A CLI'NICA

FORRO

lIRA'T. C� - Dia 24 - Sábado - Soirée da Primavera (Festa do Perlu,me). "resenlação de Quinze "Vendedoras de Flôres"� Será esco-
lhida a "Rainha da Primavera". Mesas na Relojoaria Muller. cr$ 200,00.

Car,liIOS, .OICOP��publi!I�p�l!l!�A!P!I!�bi' no

e ou ras cOlsas�•• ���,o ad�e;:��;l��a�� :!t:;� ���T�;�;�s�: If��A,M���
cional do artista, atrai crian, tíssimo inferior?

ças, moços e velhos, constí- 3.a - Por que nunca foram
tuíndo, portanto, boa bilhete, exibidos em Florianóp01is,
ria, que ., em última análise certos filmes de' reputação
o que interessa ao exibidor. artística, tais como: A GLO.
Em Florianópolis acontece RIA DE UM COVARDE (The

exatamente o contrário em Red Badge of Courage) de
relação a tais filmes, _como John Houston
foi há poucos dias, o caso de A GRANDE ILUS:áO (All
O GAROTO. The Kíng's Men) ,de Robert
Enterravse e esconde-se o Rossen Ifilme o quanto possível. PUNHOS DE, CAMPEÃO
A 1.a exibição foi feita no (The Set Up) de Robert

cíne São José às 10 horas da Wíse
manhã ,de domingo (tem- SATÃ PASSEIA A NOITE
oo chuvoso) e a 2.a sessao (So Dark The Night) de Jo·
is 2 horas da tarde, do mes- seph H. Lewis
mo dia, no Cine Roxy, onde VIDA CONTRA VIDA (Jeo;
também foi exibido 2.a feira pardy) de John Sturges
is 8 horas da noite. 4.a - Por que Os filmes
Em. suma, um. dos verda- REBECCA de Alfred Hitei'l

jeiros marcos na história do cok e O TERCEIRO HO-
/

cinema, não teve exibições MEM, de Carol Reed, re.,

normais, no Cine Ritz ou lançados pela Fox no Brasil,
São José. E' um. aconteci- há já bastante tempo, não
menta revoltante, pois revel vieram a Florianópolis?
la que o exibidor faz péssi. 5.a Por que re.lançar num
mo juizo do público que dia. domingo, no Cine São José,
rlanncnta frequenta os cíne- o filme 0S 3 MOSQUETEN
mas. ·Iil.� ROS, quando exiistem een,
Eanearando .se a questão I tenas de novos filmes, à

do ponto de vista de progra, disposição, esperando lança.
mação, fica-se a pensar que mento?
dentro da ORCOPA, não exís; 6.a - Por que não existem
te um dirigente que seja in. mais cortinas, nas portas e

telectualmente capaz, de janelas laterais, do Ritz e

ôiscenir com acerto, sobre do Roxy, quando se sabe que
como deve 'ser lançado um tal estado de coisas prejudica
filme de Chaplin. Será a a realização das sessões
mentalidade tacanha o de- diurnas?

TRANSPORTES

Ilm govêrno que consiga:
SANTA CATARINA precisa

CELSO RAMOS afirma que um povo só pode alcan

çar progresso econômico e 'cultural através das fa
cilidades de comunicação,

ii' Financiamentos para compra
de equipamentos rodoviários
para os municípios

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

outras unidades da Federcçêo, precisa, no próximo
quinquênio:

� Melhoria e ampliaçõo da nos

sa rêde de aeroportos
Construir e reconstruir 1.500 quilômetros de es

tradas

t Interligação de nossas estra
das de ferro

Pavimentar 1.000 quilômetros ncs- suas, mais im

portantes rodovias.

" Melhoria, equipamenlo e re

equipamento dos n�ssos portos

Obter a construção de 1.800 quilômetros dê es

tradas federais (BR:14, BR-19, SR·36, BR-SO,
SR·59, BR-S8, BR-89 e BR-90)

)'

EM .;'.'....... ,...

nomínardor , comum a todos
eles? SNão raalmente- tão

pobres de espírito? Estamos
na época de perguntas e res,

postas; apresentamos aqui,
publicamente, uma série de

perguntas aos dirigentes da
ORC0PA, com a finalidade

(continua na 7.a pá;.>;.)

A Diretoria do CLUBE RECREATIVO
,

de satisfazer nossa curíosí-
"1.O DE JULHO" tem o prazer de convidar dade.

V. S. e Exma. família, para SOIRÉE DA PRI- 1.ã - Porque 'não foi exí,

MAVERA a realizar-se no dia 24 próximo, bido normalmente no Cine
Ritz e São José o filme O

com início às 22 horas. GAROTO?

NOTA: - Após a Soirée haverá condução. 2.a - Se não exibiram O
�----�------------------��-------

ESTACIONAMENTO ,��i""Fl . .

u 17 àe I merece das 'autoridades com- merecer acolhida para publi., proibicão atende muito pou,oríanopo IS, -

t ll h dírí
'.

t d
S � b de 1960 petentes as devidas provi. caçao des as m as, Il'1g1- co aos m eresses a popula.,etem ro

1 AI S S
- .

di f d t 1E Sr Diretor de dêncías, no sentido de facíli; mos um ape o ao nr. ecre , çao e preju ica un amen a -

xmo. .
. ,

d S
'

t ínt d"O ESTADO". - tar o livre transito, nem so.- t.ano a egur��, espe.ran_ m�n � ?S m eresses
. os. pro.

N t mente dos veículos, como dos do que S. EXCla_ reconsidere príetáríos de automóveís.
es a.

o seu ato e mande restabele- Atenciosamente, subscrevo;própriOS pedestres.
Essas providêncías, entre. cer o estacionamento naque- me Att,> e assiduo leitor:

tant.o, devem ser estudadas las vias na certeza de que tal Sebastião M. de Arau10
com o máximo cuidado, a fim
de que, uma vez adotadas,
não venham facilitar a vida

de uns e tumultuar a de ou

tros.
É o que está acontecendo

com a recente medida adota
da pela Inapetoria de Veí.

culos, e que se dia ter parti
do do Sr. Secretário da Se

gurança, suprimindo o esta.
cionamento de carros em

vários pontos da cidade.
Justamente quando o nú

mero de automóveis vem

crescendo dia a dia nesta

Capital, e que porísso mes

mo, se tornava imperiosa a

ampliação das áreas de es,

tacionamento, é que, por pa,
radoxo, vem de ser interdita
da na rua Felipe Schmidt e

parte da Tte. Silveira a pa,
rada de carros, com os mais
sérios transtõmos aos seus

possuidores.
Pelas páginas dêsse jornal,

onde por gentileza de seu

ilustre Diretor, esperamos

IRMÃOS BITENCOURT
(AIS BAOARO . 'ONf UH

ANTIGO O!POSITO OAMIANI

PERDEU-SE
Cautela N.o 1724/60

Expedida pela Carteira
Econômica em 11/5/60.
de Penhores da Caixa

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

o lttCúDr�SO de
� Popufcu do BrusilL

A VOZ DE OURO

1960
pela

RÁDIO GUARUJÁ
..

PARTICIPE E GANHE fgTE� PREMIO�:

EM ONDAS MEDtAG [ CURTAQ

, ,

• UM RADIO FONOGRAFO ABC 1960 PARA O
VENCEDOR 00 CONCURQO EM QANTA CATARINA

·UMA VIAGEM AOg HnAOOg UNIOOG PfLÂ RtAl
ESTAOIA INTEIRAMENTE PAGA POR 15 OIAg

• CONTRATO EM RÁDIO E TELEVlgÃO POR uM ANO
AO V(NCEOOR DA fiNAL

COM

na RÁVIO GUARUJA" durarrte o

comercial
Ingcr;çõe�

-iI
horáriO

._-

Dr. Guerreiro da Fonseca, especialista em Olhos -
Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satísfação de comu

nicar' aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua cl í
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

PARA VICE-GOVERNADOR
VOTE EM -

MAQTI.N.HO CALLADO JUNIOR

Veneravel Ordem Terceira de São
Francisco da PenitenciáJ

E D I T A L
ELEIÇÃO DA MESA ADMINISTRATIVA

EM OBEDIÊNCIA, A DETERMINAÇÃO DA MESA
ADMINISTRATIVA, E, EM CONFORMIDADE COM
OS ARTS, 9, 10, 11 e 12 DO COMPROMISSO EM VI
GOR, SÃO CO!NrvOCADOS OS IRMÃOS DESTA VENE
RÁVEL ORDEM TERCEIRA, PARA COMPARECEREM
NO DIA 18 'DO CORRENTE MÊS, 3.° DOMINGO DO
MÊS, EM NOSSA IGREJA, AS 10 HORAS, A FIM DE
TOMAREM PARTE NA ELEIÇÃO DA NOVA MESA
ADMINISTRATIVA PARA O TRIENIO DE Hl60-1963.

Florianópolis: 3 de Setembro de 1960.
Re:ynaldo Dias de Oliveira

Secretário

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUIZ DE DIREITOoDA 4.a trada geral, de um lado, en-tres metros e cmcoenta, cen, ras de Virgílio Manoel do
VARA _ FEITOS DA FA- de mede 25,30 (vinte e cinco tímetros), com terras de Nascimento; e fundos onde
ZENDA PUBLICA DA CO- metros e trinta centímetros), Leonel Basileu Dutra; de mede 10,02,m (dez metros e

MARCA DE FLORIANO'PO- com terras de Manoel Cor- outro lado, onde mede 18,50m dois centtJjJ.,etros), com ter
LIS - EDITAL DE CITA- reia; de outro lado, onde ene, (dezoito metros e cincoenta ras de Valdemiro Sales,
ÇAO COM O PRAZO DE de 26,50m (vinte e seis me- centímetros), com terras de Possui um�1 casa, onde resí,

TRINTA (30) DIAS tros c cincoenta centíme, Nilo José da Costa; e fundos de o

petic�'nário; u) - Ter-

O Doutor WALDE- tros) ,
com terras de Izabel onde mede 21,82m vinte e reno de írgílío Manoel do

MIRO CASCAES, l�o Faustina Raích] e fundos, um metros e oitenta e dois Nascimen o (sob o n. 23 d:

Juiz Substituto da 1.a
onde mede 15,02m (quinze centímetros), com terras de planta anexa): Frente, nde
metros e dois centímetros), Val,demiro Sales; Possui uma I mede 15m (quinze metros),Circunscrição Judie,iá-, co mterras de Va.ldemíro Sa- casa, onde reside o peticio-I com a estrada geral; de 'um

ria, ell}l exercício do leso Possui uma casa, onde nárlo: m) - Terreno de Ni- lado, onde mede 16m (dezes;

�:ft�o d�e ��!z v��a Di- reside O peticionário; e>t - lo José da Costa (sob os n.s

I'
seis metros), com terras de

Terreno de Isabel Faus ina 14 e 15 da planta anexa): Aurea Vieira; de outro lado,Feitos da Fazenda PÚ_ Raych (sob o n. 5 da plan- Frente, onde mede 10m (dez ,onde mede 18,50m (dezoito
blica da Comarca de ta anexa): Frente, onde me, metros), com a estrada ge ,

I metros e cincoenta centíme,
Florianópolis, Capital de 12,70m (doze metros e ral: de um lado, onde mede I' tros), com terras de João
do Estado de Santa t t' t )

I

seten a cen ime ros , com Ia 18,50m (dezoito metros e
I Gonçalves Lucas e fundos

C�tarina, na forma da estrada geral, de um lado, cincoenta centímetros), com, onde mede 19m (dezenov�
lei, etc. mede 26,50m (vinte e seis terras de José Francisco da;metros), com terras de Val-

FAZ SABER aOSI que o pre, metros e cíncoenta centí, Silva; de outro lado, onde ldemíro Sales, Possui uma cr

sente edital de citação com metros), com terras de Ala- mede 18,30m (dezoito metros I sa, com a estrada geral; âe
o prazo de trinta (30) dLa.s rico Sagaz; de outro lado, e trinta centímetros), com um lado, onde mede 14,50m
virem ou dêle conhecímen- onde mede 26,30 (vinte e um apasagem ali existente; I (quatorze metros e cnícoen,
to tiverem que, por parte de seis metros e trinta centí, e fundos, onde mede 10,01m ta centímetros), com terras
JOÃO FRANCISCO MAR- metros), com terás de Budo., (dez metros e um centíme, de João Gonçalves, Lucas;
TINS JUNIOR, e outros, na xía Pergentina dos Santos; tro), com terras de va!demi- de outro lado, onde mede
ação de usucapião que re; e fundos, onde mede 12,70m 1'0 Sales. 11) - Frente, onde 15m (quinze metros), co

querem perante êste Juizo, (doze metros e setenta een- mede 12m (doze metros) terras de José Manoel Mar
lhe foi dirigida a petição do tímetros) com terras de com a estrada geral; de uni ques; e fundos, onde mede
teôr seguinte Exmo.: Sr. Dr. vaidemíró Sales. Possui uma lado, onde mede 1870m (de- 10,01 (dez metros e um ccn,

Juiz de Direito da 4.a Vara casa, onde reside o petícío; zoito metros e setenta cer _ tímetro), com terras de Val.,
desta Capital. João Francisco nário; f) - Terreno de Eu- tímetros) , com uma passa- demiro Sales; 'x) - Terreno
Martins Junior, casado, ope., doxía Pergentina dos San- gero; de outro lado, onde me, de José Manoel Marques (sob
rário; José Jacinto de Mel- tos (sob o n. 6 da .planta de 24m (vinte e quatro me, o n. 25 da planta anexa):
lo, casado, operário; Manoel anexa); Frente ,onde mede tros), com terras de João Frente, onde mede 10m (dez
Correia, casado operário; 11m (onze metros), com a Gonçalves Lucas; e Fundos, metros), com a estrada ge
Alarico Sagaz, c'asado, ope- estrada Geral; de um 1ado, onde mede 12,20m (doze me- ral; de um lado, onde mede
rário; Izabel Faustina Ray- o�de mede 26,30� vinte e tros e vinte centímetros 15m (quinze metros), corn

eh, viúva, doméstica; Eudo- seis metros e trinta centí- com terras de Valdeímro sa, terras de Claíton Marquilez;
xía Pengentína dos santos, metros), '�om terras de rsa, les, tem uma casa em cada de outro lado, onde mede
viúva, doméstíca: Licinio bel Faustma Raych, de ou- 'terreno; n) - Terreno de 15m (quinze metros), com

Garcia, casado, operário Ma- tr� lado, opde mede 26.50m I José Manoel da Silva (sob o que direito de; e fundos, on,
noel Carlos Moreira, casado, (vinte e 'S�IS metros e cinco- n. 16 da planta anexa): de mede 10m (dez metros)
operário; Lidio Maximiano enta cen!lm.etros), com ter- Frente, onde mede 18,tíOm ,"om terras de Valdcmiro
Cascaes, solteiro operario; ras de Joao Gonçalves Lucas; (dezoito metros e sessenta Sales. 3. Que, pretendendo
Roberto Antonio' Dutra, ca, e fundos, onde mede lI,Olm' centímetros), com a estradr legitímar sua sttuação de f'a.,
sado, operário; Leonel Basí- (onz.e metros e um centí- geral; e de um Iado, or de t? ,vem, C0m base no artigo
leu Dutra, casado operário; m�tro), com tera� de valde_lmede 17,?Om (dezessete me, cI�a�os 454 e -seguíntes do
José Francisco da' Silva, ca- mI.r� Sales· POSSUI uma casa,

I'
tros e OItenta centímetros), Código de Processo Civil, re

sado, pedreiro; Nilo José e�I�IC.ada; g) - Ter�eno de com terras de João Gonçal- querer a_ Vossa Excelência,
Costa, casado, operário; José Lícínío Manoel GarCla (sob

Ives Lucas: de outro lado, deSlgnaça,o de diae hora pa_ CES.: A
Manoel d,a Silva, casado, ope- o n. 8 da planta anexa); onde mede 19,80m (dezeno_ ra serem ouvidas as testemu_
rário; José Frutuoso de A_ Fr.ente, o�de mede. 5.50m j ve metros c oitenta centíme-: nhas ad.iante. arroladas, e

morim, casado, operário; (cm?o metros e cmcoenta 1 1'08), com terras de José Fru_ ,e.m, segmda, CItados os atuais DR. LAURO DAURAJosé Maria de Souza, .casa- centlmetros), com a estrada I . ! confrontantes e interessa-
do, operário; Julia de Oli. geral; de :um lado, onde me- tuoso de Amol'lm; e f:undos, dos c�rtos e sem; conjugues
veira, viúva, doméstica; João de 28m (vmte e !>ito metros), onde mede 21,�Om (vmte e o .orgao C,0 Ministério pú: REACSUMIU A Cll'NICAManoel do Amaral, casado, Gom terras de Joao Gonçalves! u.m metros e cmcoenta cen. blIco e, por edital, ,com o J
operário; Fernando Manoel, Lucas; de o�tro lado, onde I tlme.tros),

com terr::s de Val- prazo, .de 30 dias, s interes_
da Silva, solteiro operário; mede 29m (vmte e nove me- demlr? .Sales. POSSUI uma cu. sado smcertos e desconheci- -.-----------------------
Auera Vieira, viúva, domés. tros), com te�Tas de Manoel sa edI�ICada; o) - Terre!lO dos, para, no prazo legal e No pleito de três de Outubro
tica; Virgilio Manoel do Cm'los MoreIra; e fundos I

de Jose Frutuoso de Amorlln sob pena derevelia consta_
Nasciment,o, casado, operá- onde m�de 5,53m (cin':!o me-I (sob o n. 1� da planta anexa) t�rem, se qUizerem; 4. Q1!2 Prove ser um bom brasileiro
rio; Claitom Marquilez, casa- t�os e cmcoenta e tres cen. :frente, onde mede 10m (dez nay sendo contestada a aci' Dando o teu voto a FerrarI'
do ,operário; José Manoel tlme�ros), com terras de VaL 'metros), com a estrada ge_, seja logo reconhecido o 'de-
Marques, casado, operarlO; d'emlro Sales

..Possui uma: ral; de um lado, onde mede cl�rado o domínio dos Su- Que é da lista o primeiro.
Todos brasileiros, e residen- c�s�, onde reSIde o peticio-! 1.�,80m (deze�ove metros e plIcantes sobre os imóveis
teSl e domiciliados em Co- nano; h) - Tereno de Ma-! OItenta centI�etrcs), .com p,or .sentença de Vossa Ex,'e�
queiros. Sub_Distrito do Es- noel Carlos Moreira (sob n.

I t�rras de Jose Manoel da lencla. e mandad'a transcre_ E D I T A Ltreito, nesta Capital, por seu 9 da planta anexa): Frente, I SIlva; de outro lado, onde, ver no registro de Imóveic-
advogado e ipl'Oi�urador a- onde mede 10m (dez metros), I mede 20,70m �vinte metros, desta Comarca. Protesta�

.

d!al1't� assinado, (procura- com a estrada geral; d.e um I
e s:tenta ce�tIme�ros), com se por to.do. o �ênero de pro_

çoes mclusas) Ve perante lado, onde mede 29m (vmte e terras de Jose Mana de SOll- vas admISSIV€IS em direito Iv<!ss,a Excelência, expor e nove metros), com terras de
I
za, e fundos, onde mede inclus.ive depoimento pessoai JUIZO DE DIREITO DA frontantes do imóvel Satur-

afmal requer o que abaixo Lucinio Manoel Garcia; de 10,01� �dez metros e um de mteressados. Dá_se á ç:OMAR�A J?E TIJUCAS nino Pedro Vicente' e JOflá
segue: 1. Que vem possutn- outro lado em' uma linha centIm�tro), com terras de ca:usa o valor de cr 25.00000 Edttal de Cztaçao, com o pra- Camilo dos Santos residen-
do há mais ?� vinte anos, quebrada, 'em tres lances,

Valdenuro Sale�. Possui :UI?a (VInt? e cinco mil cruzeirõ�). zo de trinta dias, de Inte- tes em Nova Desc�berta; os

�ansa e _paCIfICamente, .'s�m medindo o primeiro lance ,c�s�,
.

onde reSIde o petlclO: Espe�am '?,eferimento. So- 1"essados ausentes,. Incer- interessados ausentes, in-

mterrupçao nem oposlçao, 14m (quatorze metros) no' nan?, p) - Terreno de JOf'f bre l!stampllha Estadual no tas e desconheczdos. certos e de9conhecidos, por
por si e por seus antecesso- sentido "frente-fundos';, e o

Mana de .souza (sob o n. 18 valor de �r$ �,OO mas a tél_ O Doutor Manoel.Car- editais de trinta dias, na

r�s: Os_ terrenos ,c.ujas espe- segundo lance, 8m (oito me-
da planta anexa), Frente. �.a �e s.aude estadual. Flo_ m.o.n� Gallego, JUIZ de forma determinada no § 1.0,

cupICaçoes seguem abaixo. tros), no sentido paralelo a o?de me?e 12,50 (doze .me- n�nopohs, 24 de 10-58. A'- D�!elto da Comarca de, do art. 455, do C.P.C.;, o Sr.
Sitos em Itaguassú (coquei- estrada geral, O's quais con.

tros e cmcoenta centIme- �Ir Boaventura Cabral Fa_ TIJucas, Est�do de I representante do, M. Público
ros), no Sub-Distrito do Es- froritam com terms de Lidio

tros), ,com a estrada geral; lla's, Rol de testemunhas: Santa Cat�rma, na nesta Comarca, todos para
treito, nesta Capital, e como Maximiano Cascaes '0 ter-

de um .lado, onde mede
o ...

forma da leI, etc. ... a.companharem a causa até
não possuam nem tenham ceiro lance na exten

'- 20,70m (vI�te metros e se_ 1..> - A,nt�mo Justm� ��l- .
FAZ SABER fmal. sentença, sob pena df

título de posse e domínio, 20m (vint� metro) çaot de tenta centIl;lletros), com ter_ �elra D a�Ila - bmSIle�r?, a �odos q�lan�os o presente revelIa, e contestarem o fei-

querem perante Vossa Exce bém no entid "/' am- ras de Jose Frutuoso de A- ,.asado, reSIdente e domIcl- edItal de Cltaçao, com o pra- to, no prazo legal o qual de
lência, regularizar os seu; dos", ext�eman�o ���tet_fUn- morim; ,de 0l!-tro lado, onde liad? em ?oqueiros, .

Nesta zo de tlinta dia&, �e interes·1 verá ser julgado' de plan;
direitos sobre os referidos de Roberto Ant· "erras mede 21m (vmte e um me- CapI�al

,

2.0) - Mana. �.n_ sados au�entes,. mcertos e para r�c?nhecer e declarar

imóveis, pela ação de usu- fundos ond
amo Lu,as, e

I tr�s), com terras de Julia de f�ncIa d� ?osa - bras�I�I!a, desconJ:leCldos, v�rem ou dele

I
do dommlO do Suplicante a

capião, com fundamento nos (dezoito'm te medte. /8.30m,OlIveira; e fundos, onde me-
VIva" resldueD;te e domlcIlIa- conhecI�nento tlyerem, q:ue gleba usucapienda. Dá-ge à

artigos' 550 e seguintes do tíemtro
e ros e rm a

cen_1
de 12,51m (doze metros e d? em CoqueIl'O.s, .Nesta Cll:- por parte de OtaylO. ��mIlo causa o valor de Cr$ 3.000,00.

Código Civil ,"om a redação demiro s� fom �eras .de Val- cincoenta e um centímetros) pltal; 3.°) - OtaVIO Freden_ dos. �antos lhe fOI dlnglda a I Protesta-se provar o alega_
dada pela lei 11'.0 2437 de casa ond� e;, .

osSUl !lI?a com terras de Valdemiro Sa� C? �os S�ntos - brasp�i.ro, petIçao do. teor seg:uinte: -:- I do. cor� d��o!mentos pes-

7/3/55 e segundo o processo nárih. 1) _ e�lde o petlcI�-I·les,: Possui uma casa on(lr VIVOU, reslde!lte e domlcIlI�. .E!xmo. SI. D:. JUIZ, �e DI- soaIS, mqu�nça? de teste_

esta;belecido nos artigos 454 e dio Maxim' egeno de LI- ,resIde o peticionário; q) _

do em Coque�ros, Ne�t.§L Capl- re�Jo �a Comarca. Ot.aVI? <?a� I �u!lhas ,e vlstona, se nece9-

seguintes do Código de pro-
Iano ascaes (sob Terreno de Julia de OUveir? tal. Em a dIta petIçao foi mIO os Santos: bra91lelr?, sana. Termos em que, P.

cesso Civil; 2. Dimensões' e o n. 10 da planta anexa): (sob o n. 19 da planta anL proferido o. segui?te aespa- ��� 31. a�o� de �dade, solteI_ Deferimento. Tijucas,. 1. de

confrontações: a) _ Terrc_ Frente, onde mede 8m (olto xa) Frente, onde mede 12,30m cho:. R. HOJe .A. a con.clusão mici�vra �r, reSIdente e do- setembro de 1960
.. (a) João

no de João Francisco Martins metros), com a estrada ge- (doze metros e trinta centí_ Fpohs, 24-10-1959. (ASSInado) ta nê�o (:;m NOY3: I?escober_ B.a��r. Neto,,- Ass.wtente lu
Junior (sob o n. 2 da planta ral; de um la'do onde mede metros), ,com a estrada ge- yv. Cascae_s. Subindo os autos m�rca

s eor .mtmCI)�{O e co- dI�Iano. Em dlt8; petição
anexa); Frente, onde mede 14m (quatorze metros), com ral; de .um lado onde medI' � ?on'!lusao rece.bera� o st- Assist�!te ]�d!�Iã�iolO desf;i� fO;c�x�rado" o segumt.e des-

11m (onze metros) com a terras de Manoel Carlos Mo- 21m, (vmte e um metros), gumte !1�spacho· I?eSIgne o bado n09 arti os 550 ee � Besí o.
- .A., como requer.

estrada geral; de um lado, reira; de outro lado, onde com terras de José Maria de sr. Escnyao P?VO, _dIa .e hora, Código Civil �om s
5 2ddo ,

1 gn� o dIa 14 do, corrente,
onde mais 23,60m (vinte e mede, também, 14m (qua- Souza; de outro lado, onde para a �ustlfICa\!aO, mtima- ções alterad�s 'pela t�� ��d:- :s 'u�tif��:�ã�ofF.orum, para
tres metros e sessenta cen- torze metros), com terras de mede 22,50� (vinte e doi� d�s Os mteres�ad?s e o ?r. ral n.o 2.437 de 7/3/1955" vidas int[mácõi�tasT�� de

tímetr(,)s), ,Ç.om terras de Roberto Antonio Dutra; e metros e cmcoenta centíme_ 4
.. P�omotor PublIco. FlorIa_ vem com o d�vido acatamen' 12-9-1960 (as) M' car���9,

.JoãQ Gonç.alves Lucas; de fundos ,onde mede 8m (oito trosi dom terras de João Ma- ��fs°h�À 2� dde t�e�bro de to, à presença de V. Excia.l- Juiz de Direit�" Feita �
outro lado, onde mede 24m metros), com teras de Ma- noe .0 Amaral; e fundos, . ssma � . ascaes, propor a presente ação de justificacão foi próferida a
(vinte e quatro metros), com noel Carlos Moreira. Possui onde me�e 12,31m (doze me_I��N:ENÇA. tVlstOS, e�c. Jl!�- usucapião, no decurso da' seguinte" sentença' - "Vis
terras de José Jacinto .de uma casa, edifLcada; j) _

tros e trmta e um centíme. I _por sen ença a JUSCfltI- qual, S. N. PROVARA:' - 1.0 I tos, etc. Julgo POI: sentenca
Mello; e fundos, onde mede Terreno de Roberto Antonio tros), com terras de Valde I ��ao co�stante de fls e fis., - que, por sí e seu anteces- I

para que produza seus legái�
lI,Olm (onze metros e um Dutra (sob o n. 11 da planta miro Sales. Possui uma c:>· -

que o;.am req�eren es

I sor,.
há mai9 de trinta anos, I e jurídicõ& efeitos a justi

centím�tro), com terra.s de anexa): Frente. onde mede s�,. onde reside o peticioná_' ���� Fra�_Isco ��rtI�� Ju_ est� na posse l?a�ífica, inin_ . ficação de fls., 'procedida
Valdemlro Sales. POSSUI wma 1?,50m (dezesseIs metros e no, r) - Terreno de João I

e ou ros, a. Im e ��e terrupta, co� _ammo de do_ nestes autos a requerimento
casa, onde reside o peticio- cmcoenta centímetros), com Manoel do Amaral sob o n. PIo:�uza ieus de.V}d�S e legaIS no, sem oposlçao ou embargo de Otávio Camilo dos San_
nário; b) _ Terreno de José a estrada geral; de um lado, 20 da planta anexa): F'fên_

e eI o�. �peça-se :ma!ldado �e. quem q_uer que s€ja, do t.os. Citem-se, por mandado
Jacinto de Mello (sob o n: 1 onde mede 34m trinta e qua_ te, onde mede "16m (dezesseis �e . Cl�aç�o nos COt�fIantes Imovel a�alx� d,escrito;, 2.0 os �o�frontantes conhecido�
da planta anexa); frente, on- tro metros), com. teJ:ras de metros), com a estrada ge_ I

os Imovelsdem,A ques ao, bem - Que dItO Imovel esta si- do Imovel; por editais com o

de mede 12m (doze metros), Lidio Maximi,ano Cascaes

el'ral;
de um lado, ond'e med.e co:m� ao ,r. .�> Promotor tuado no l;t:tga:t:_ "NOVA p��- prazo de. trinta dias, na for

Icom a estr.a.da geral, de uma Manoel Carlos Moreira; de 2?,50m vinte e dois, metros e P�blICOt' na q�alIdade de re- COBER�A, deste MumClplO ma prevwta no § 1.0, do art.
lado, onde mede 24m (vinte outor lado onde mede 26 oncoenta centímetros) com

presen ante d� Fazenda
..

do e Comarca, e mede 32,50 me. 455, do C.P.C., os interessa_
e qua�ro metro�), com terras (vinte e seis metros), com terras de Julia de Oli�eira; E��.ado .de. orgao ;do. MI.ms_ tros de lar�Ul'a por 74 ditOH d?s ausentes, incertos e des
de Joao FrancISco Martins terras de Leonel Basileu Du- de outro lado, onde mede teI,l� Publlco e. o.. d�re�OI do de ,profundIdade, perfazendo cmheCldos; pessoalmente,'
Junior; de um outro lado, tra; e fundos, onde mede 21m (vinte e um. metros) seI:V_I�o do Patrlmlnom� da a .area. de 20.405, metro� .qua- S�. J?r, representante do M.
onde mede 24,30m (vinte e '16,70m (dezesseis metros e com terras de Fernando Ma- U\)Ia0, _para tod�s querendo, d�ados, _ 3. - Que a� c.on- PublIco nesta Comarca. Sem

quatro metros e trinta cen- setenta centímetros), com noel da Silva; e fundos, on_ constareI? o pedIP? no. p�a- fro�ta�oes e_ caracten.stICas custas. P.R.I. Tijucas, 14 de

tímetros), com terras de terras de Valdemiro Sales. de mede 16m (dezessei m _

zo da leI: OutrossIm cltem- qo lmovel sao as segumtes: setembro de 1960. (as) M.
João Gonçalves Lucas; e Possui uma lÇ.asa, ond'e reside tros), com terrll's de �.ld�_ se. por edItal �om o p.razo de - Ao N?r�e, onde faz.�ren_ C�r�on� GOllego - Juiz de
fundos, onde mede 12,02m o peticionário; k) _ Terre- miro Sales. Possui uma casa

trmta (30) dIas, os.mteres- tes, a eutr.ada .geral TIJucas DIreIto. '�para que chegue
com terras de Valdemiro Sa- no de Leonel Basileu Dutra onde reside o peticionário'

I
s�do� ausentes e mcertos, f N�va Trento, ao. Sul, onde ao conhecImento dos inte

les, Possui uma casa' onde '(sob o n. 12 da planta ane- s) _ Terreno de Femandb cI�açao essa que .devem �er sa� �l?-dos, propl'l�dade. de ressados. e �ing.uem pOSE!.1

res1de o petL�ionário; c) _ xa): Frente onde mede 14 . -
feIta de conformIdade com a ,urnmo Pedro VIcente, ' alegar IgnorancIa, mandou

Tereno de Manoel Correia (quatorze metro) com
m Manoel da SIlva (sob o n. o art. 45fi § 1.0 do Código de Leste tambem �om proprie- expedir o presente edital que

(sob o n. 3 da planta anexa)' estrada ge,ral' Je' um I da 21 da planta anexa): fren1 I Processo Civil. Custas a fi_ dade de Saturnmo Ped�o Vi_ ser.á afixado na sede dêste
Frente onde mede 1280m onde mede 26in (

. ta?, onde mede 11m (onze me_
I nal. ·P.R.!. Florianópolis 13 cente e a .Oeste com dita de JUIZO, no lugar do c09tume

(doze �etros e oitenta een- metros), com ter;�n�: ;:�� �ros), �om a es,trada geral; ,de abril. de 1959. (assinád�) JOSQ Ca�.Ilo,dosr�:antos; 4:° e, por cópi:�, publicado UMÀ
tímetros), com a estrada ge_ berto Antonio Dutr�' Ict: _ (e. utm ado, onde mede 21m, I Wald�mlro Cascaes, 1.0 JUIZ t ,�e o Imovdel ",,-,� descn- VE� no DIano da Justiça e

ral de um lado onde' mede tro lado onde,
,;e ou VIn e e um _metros), com, SubStItUtO, em exercícIo na

o e emarca o e nele o Re- TRES VEZES no jornal "O
25m (vinte e cinco metros), vinte e tres me�;de 2�.50m terras �e Joao

.

Manoel do : 4.a Vara. E, para que chegue q.u<:.re�t� te� sua casa de re_ Estado", de Florianópolis.
c"m terras de João Gonçal- enta centímetros)

s e���co- Amaral, de ?utro lado, onde ao conhecimento de todos, sIde�tIa, 5.
t d Que, an�e o Dado. e passado nes�a cidade

vcs Luc.as; ,de outro lado ras de José Franci'sco da :i�- mede t19m ('ddeZenove me�ros). m�ndou expedir o presente :���'�' l'[_eoende rfegtoUlanzar de TIPIcas, aos qumze dias

onde mede 2530m (vinte e va' e fundos onde
- oom eras e Aurea VIeIra; edItal que será afixado ;no . � u a

.

e a . Para do mes de setembro do ano

cinco metros � trinta ,centí- 14 'tOm (quato�ze met�:d� � fundOs't onde mede l1!Olm IU!g'ar do costume e publicado ���. f�mv r��e�to:a%ente re- tde mil novecent09 e sessen_

metros) t. d AI d' t' t )
onze me ros e um centlme- na forma da lei Dado c t

.

. . e gne de- a. Eu, (as Gercy dos Anjos
�ico saJg,a�O� f���sos, e on�� r�� c�� Im�;i��mi��m S:l�� ;�O)sa��� \�rras ��;;��de�� ������iresta ,�id��e de Flo- pe;rr::lI;��tifi���' o�o�:t�s l��:! �:;r�ã�u�:���f�gr�e�t�o��
l1;ede 12,83m (doze !lletros e POSSUI ��a 9a�a, onde reSI- Aurea Vieira sob o n. 22 da tro dia sd aos. VI� e � :lua- gados, com a inquirição das selos por se tratar d: Assi e

oitenta e tres centI�etros), de o petlclOnarIO; 1) - Ter- planta ane:lOO.)' Frente onde an d
s '10 me.s et a r .do testemunhas no fim arrola- tência 'Judiciária (as)�

com terras. d'e ValdemIro Sa- r�no de José Francisco da mede 10m (dez metros), com co�nt: m� .novecen os e CI,D_ <!a9,_ com ciênc�a prévia do Carmona Gallego' - Juiz d'
les':d POSSUI _u�na. c�sa onde SIlva (sob o n. 13 da planta a estrada geral; de um lado GONZA�A 01i �?,-VINICH{,S orgao do M. Publico, segun- Direito. É a cópia fiel do orie
res� e o petIclOn��lO; d) _ anexa): �rente, onde mede onde mede 19m (dezenove crevi A'·,

s l'lvao, o su s do o que estatue o art. 451 ginal afixado na sede dêst
Tereno de Alar L-O Sagaz 21,8�m (vmte ,e um metros metros), ,com terras de Fér-1MIRO �1�1Ilado) �ALDE- do ,c.P.C .. Requer, outrossim, Juizo, no lugar do costume

e

(sob o n. 4 da planta ane_l
e OItenta centImetros), com nando Manoel da Silv,a' de lSub n t

CAES, 1;. Juiz apos reahzada e jUlgada por do que dou fé
'

�a). f;;ntp. ?nde mede 15m a estrada geral; de um lado, outro lado, onde mede'16m '4.a t,�r� o, em exercIClO na �entença � justificação, se_ Data supra: O Escrivão:
qum, l'Uetlos), com a es- onde mede 23,50m vinte e (dez�sseis metrop;), com ter. I Conf�re com o original.

,]am citados os atuais con· Gercy dos Anjos

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS

Edital de Citação, com o pra
zo de trinta dias, de Inte
ressados ausentes, Incer-
tos e desconhecidos.
O Doutor Manoel Car ,

mona Gallego, Juiz de
Direito da Comarca de
Tijucas, Estado de
Santa Catarina, na

forma da lei, etc. , ..

FAZ SABER
a todos quantos o presente
edital de citação, com o pra
zo de trinta dias, de interes
sados ausentes, incertos e

desconhecídos, virem ou dele
conhecimento tiverem, que
por parte de Carlos Donato
Furtado lhe foi dirigida a

petição do teor seguinte: -

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi;
to da Comarca. Carlos Dona
to Furtado, brasileiro, com

32 anos de idade, casado, la
vrador, residente e domici
liado 110 lugar Sertão do
Trombudo, município de Pôr
to Belo, desta Comarca, por
intermédio de seu Assistente
JudiciáriO e procurador (does
juntos), vem, com o devido
acatamento, à presença de
V. Exia. propor a presente
ação de usucapião, na con
formidade do disposto nos

artigos 550 e 552 do Código
artigos 550 e 552 do Código
Civil, com suas redações al,
taradas pela Lei Federal n.
2 .437, de 7-3-1955, no decur,
eo da qual, S. N. PROVARA:
--'- 1.0 - Que, há mais de
vinte anos, por si e seus an,

tecessores, está na pOSSe pa
cífica, ininterrupta, com
ânimo de dono e Sem oposi
ção ou embargos de tercei.
ros, dos seguintes imóveis: -

S E T. E M B R O
DIA 24 - Soirée da Primavera (Festa do Perfume)

com as "Vendedeiras de F'lôres". Reserva
de mesas Relojoaria Muller. Cr$ 300,00.

Diretoria do Clube recomenda o LISO elas car

teirinhas, que serão exigidas rigorosamente na

Um terreno rural, situado no
lugar Sertão do Trombudo
município de Pôrto Belo, des:
ta Comarca, medindo 252
metros de largura por 440
ditos de fundos; área de ..

110.880 metros quadrados;
confronta a Oeste com ter
ras do Requerente, ao Norte
com ditas de Eduardo Tris_
tão, a Leste com o travessão
das duzentas, com propríe;
dade de João Virgílio e ao
Sul com terras de Higino
Furtado. Um terreno rural
situado no mesmo lugar, me�
dindo 82 metros de largura
por 1.100 ditos de fundos' "

área de 90. 200 metros qua:
drados: confronta a Oeste
com o travessão dos Batis
tas, em terras da Fazenda
"Santa Mônica", ao Norte
com terras de Oaníldo Serpa
a Leste com propriedades do
Requerente e de Eduardo
Tristão, ao Sul com terras do
próprio Requerente. 2.°
QUe os imóveis acima descri
tos foram adquiridos, há
mais, de dez anos, de Adelino
Nazário e vttalínà de Souza,
reapectívamente, que já os
possuíam por um período
superior a vinte anos. 3.° -

Que o requerente tão logo
ul timou a transação dos ímó,
veis, passou a ocupá-los e

cultivá-los, tendo dsmarca,
do ambos. 4.? - Que em
vista do exposto, pretende
legitimar a posse que vem
mantendo sôbre os imóveis.
Para dito fim requer a de
signação do dia, hora e lo.
cal para a justificação exí
gida pelo art. 451 do C.P.C.,
na qual deverão ser inquiri.
das as testemunhas Eduardo
'I'ríatâo e Osnildo Serpa,
braslleíros, maiores, casados,
lavradores, residentes no lo_
cal dos imóveis. Requer, ou
trossim, depoi& de feita a juL
�ada e justificação, sejam
2itados os atuais confrontan_
�es dos imóveis, Fazenda "S.
Mônica", na pessôa de SeU

representante legal Sr. Ped.ro
Paulo Campos Côrte, Osnil
do Serpa, . Eduardo Tristão,
Higino Serpa e João Virgílio;
o, -representante do M. Públi
co nesta Comarca; os inte
ressados au&entes, incertos e

desconhecidos, por editais de
trinta iiias, na conformidade
do disposto no art. 455, § 1.0,
do C.P.C.; todos para acom

panharem os têrmos da pre
Jent� ação, por meio da qual
dever� ser reconhecido e de
clarado o domínio do' supli
cante sôbre os aludidos imó
veis, ficando citados, ainda,
para no prazo legal, apre_
sentarem contestação e para
seguirem a causa até final
sentença, que deverá deter
minar a expedição do compe_
tente mandado autorizando'
flua transcrição. Dá-se à pre
sente o valor de Cr$ 6.000,00,
para os efeitos legais. Protes_
ta-se por todos os meios de
prova admitidas em direito,
especialmente por depoimen
tos peflsoais, inquirição de
testemunhas e vistoria, Se
necessária. Nêstes têrmos, P.
Deferimento. Tijucas, 2 de
setembro de 1960. (a9) João
Bayer Neto - Assistente Ju
diciário". Em dita petição foi
exarado o seguinte despa
cho: - "A., como requer.
Desígno o dia 12 do corrente,
às 14 horas, no Forum, para
a justificação, feitas as de.
vidaEl intimações. Tijucas,
2-9-1960. (as) M. Carmona
- Juiz de Direito". Feita a

justificação foi proferida a

seguinte sentença: - "Vis_
tos, etc. Julgo por sentença,
que produza seus legais e ju
rídicos efeitos, a ju&tificação
de fls., procedida nestes au
t0S a requerimento de Car
los Donato Furtado. Citem
se, por mandado, os con- \

frontantes conhecidos dos
imóveiEl; por editais, com o

prazo de trinta dias, na for
ma prevista no § 1.0, do art.
455, do C.P.O., os int.eressa
dos ausentes, incertos e des
conhcidos; pes90almente, o
Sr. Dr. representante do M.
Público nesta Comarca. Sem
custas. P.R.I. Tijucas, 13 de
setembro de 1960. (as.) M.
Carmona Gallego - Juiz de
-Direito". E para que chegue
ao conhecimento dos inte_
ressad09 e ninguem possa
alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital que
será afixado na sede dês te
Juizo, no lugar do costume,
e, por cópia, publicado UMA
VEZ no Diário da Justiça e
TRÉS VEZES no jornal "O
Estado", de Florianópolis.
Dado e passado nesta cidade
de Tijucas, aos quatorze dias
do mês de setembro do ano
de mil novecentos e sessenta.
Eu, (as) Gercy d09 Anjos,
Escrivão, o datilografei con
feri e subscrevi. - Isento de
selos por se tratar de ASSIS_
TÊNCIA JUDICIARIA. (as)
M. Carmona Gallego' - Juiz
de Direito. Está conforme o

original afixado na sede
deste Juizo, no lugar do COEl_
tume, sôbre o qual me re
porto e dou fé.
Data supra. O Escrivão:

Gercy dos Anjos

1,'
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

FLORIANóPOLIS, Qu.i!J1ta Feira, 22 de Setembro de 1960 I
--------�--------------------------- --�-----------------------------------

JUIZO DE DIREITO DA

E D ·1 T A L PADRE ERNESTO, ME�i��oERI!:��O � EDITA L
cisco Teodoro Geraldo, bra., 29-8-1960. (a) M. Carmona

_ O Padre Ernesto morreu!
COMARCA DE TIJUCAS sileiros, maiores, lavradores, _ Jutz de Direito. "li'eita a JUIZO DE- DIREITO DA- Aselstente Judiciário e pro-

Edital de Citação, com o pra- casados; residentes.90 local JUstlIlcaçao 1;01 proten�a, a Estarrecidos, seus amigos e alunos receberam a COMARCA DE TIJUCAS curador (does. anexos), com

zo de trinta dias, de, Inte- do imóvel, ciente o orgão do seguinte sentença: - VIS- notícia, Não mais a sua presença simpática e acolhe- Edital tie Citação, com o pra- o devido acatamento, vem a

ressados ausentes, tncer: M. Público. Requer, outros, cos, etc. JUlgO por sentença, dora, o seu ar bonachão, a serenidade a fidalguia e
zo de trinta dias, de Inte- presença de ,v. Excia. para

tos e desconhecidos. sim, após julgada "quantu; para que precuza seus iegaie , ressaâos ausentes, tncer: intentar a presente Ação de
O Doutor Manoel oar, satís" a justificação, a cita- e jurícícos sreitos, a JUSLlIl- polidez. tos e desconhecidos. Usucapião, estríbado no artí,
mona Gallego, Juiz de ção do atual confrontante caçao de rís., procetiH1a nes- Coração boníssimo, por suas mãos o mal nunca O Doutor Manoel car, go 550 do Código Civil, com

Direito da Comarca de conhecido do imóvel Vitor ces autos a requerimento ti, teria vindo ao mundo. Nêle, até a ironia era candura. mona Gallego, Juiz de sua redação alterada pela
Tijucas, Estado de Nlafra, residente'no iO'cal do �'rea'er!co Erico j-opper. oi. N

.

h 'lh O'
Direito da Comarca de Lei Federal n.o 2.437., de 7/3/

... -

.

ão feria, não urm ava, não causticava. espírito T" E t dSanta Catarina, na imóvel, bem como o repre , .;e-se, por mandaoo, o _con- nucas, s a o de 1955, no decurso da qual, S.

rorrna da lei et rentants d MP' bli
-

d d argu to, a verve deliciosa, a maestria com que rebatia Santa Catarína n P
-

.

Ü"', ,c. ...
_, O. li ICO e ,rontanr,e conheci o o Imo- c ,a N. ROVARA: - L° - Que,

FAZ SABER por edit�is, com o prazo' d� vel; por editais, com o prazo gracejos, menos que de contendor, eram de paternal forma da lei, etc. ... há mais de trinta anos, es-

a todos quant.os o presente .rínta dias, dos interessados :de trmta dias, na forma pre- compreensão. Por debaixo daquele sorriso tão próprio, FAZ SABER tão na possa de um terreno

edital de citação, com o pra- ausentes, incertos e desco- 'vii}�a no § LV, do art. 45;), do tão pessoal, parecia estar brilhando o dito benevo-
a todos quantos o presente de ausentes, de maneira pa-

zo de trinta dias, de ínteres, nhecídos, todos para acom; .J.t'.G., os mteressados au- edital de citação, com o pra- cífica, ininterrupta, com âní,

sadoa ausentes, incertos e panhar os têrmos da preeen, sentes, incertos e desconhe- lente: "Deus te conserve a saúde, meu filho, porque o zo de trinta dias, de interes_ mo de dono e sem oposição
desconhecidos, virem ou dele .e ação, na forma do art. 40;) .ncos: pessoalmente, o ::31'. resto ... " sados ausentes, incertos e ou embargo de quem quer

conhecimento tiverem, que (1'0 v.P.C., por meio da qual Dr. representante do M. Pu- Nos vestibulares da Faculdade de Direito, era de desconhecídoa, virem ou de, que seja; 2.° - Que o rere-

por parte de Frederico Érico .ieverá ser reconhecido e de- JllCO na Comarca. custas a- vê-lo no pôsto vitalício de examinador de Latim. Os
le conhecimento tiverem, que rido terreno está localizado

popper lhe foi dirigida a pe, .raraoo o domínio do Supli- .mal, PRI Tiju;as, 6 de seterr, por parte de Pedro Antonio no lugar Centro do Moura,
candidatos, apreensivos, viam nêle o obstáculo,' a bar. Dias lhe fOI' O'I'I'I'g'd t· ..

t ·t
.

tição do teor seguinte: _ ..;ante sóbre o aludido terre- J1'O de 1960. t as.) M. Carmona -

1 a a pe 1- uis ri o de Canelmha, dêste

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- .10, ficando citados, ainda, Jauego _ Juiz de Direito". i:. reira, Quem a passasse, estava salvo. çao do teor seguinte: - Município e Comarca, perfaz
reito da Comarca. Frederico _.,Jara no prazo legal, apre- ,t-lara que cheguj, ao conheci- Começava o exame, e a fera se convertia em an-

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- a área de 21.000,00 (vinte e

Érico Popper, brasileiro, .jentarem contestaçao e para .nento de todos e nmguen. JO, a implorar aos examinadores que lhe respondessem.
reito da Comarca. Pedro An, um mil) metros quadrados e

maior, casado, lavrador, -re, .eguírem a causa até nnaí iossa alegar ignorância,
tônio Dias, brasileiro com tem as seguintes dimensões

t' As respostas sofríveis eram boas e as notas vinham 64 anos de Idade d' 1 f t
-

sidente e domiciliado no lu- sentença, que deverá deter- .nandou expedir o presen .

' r casa o a- e con ron açoes: - ao Nor-

gar Centro do Moura, distri- .nínar a expedição do com- edital que será afixado j
baixas. Êle, então, como a desculpar-se desabafava: vrador, residente e domici- te, onde faz frente com 'a

to de Canelinha, dêste Muni- .Jetente mandado autorízan- .ede deste Juizo, no lugar do "Não sabem nada !'' liado no lugar Centro do Estrada Geral, 52,50 metros;

cípio e Comarca, por inter- (J sua transcnçao. Da-se a .ostume, e, por cópia, publi- Padre Ernesto era assim. Não sabia ser mau,
Moura, distrito de canetí, ao Sul, onde faz fundos com

médio de seu bastante pro- )resente o valor de Cr$ .... cado UMA VEZ no DIário da
linha, dês te. Mtunicípio e Co- João Guilherme Mafra, tam,

curador, o advogado no fim J.OOO,OO, para os efeitos tis- .rustíca e TRÊS VEZES no
nem para uso externo. marca, por in ermédio de seu bem 52,50 metros; nas late-

assinado, inscrito na OAB_ .aís, Protesta_se. provar o jornal "O Eéltado", de Flo- Professor da Faculdade de Ftlosofia, não descan- rais Oeste e Leste, numa ex-

SC., residente nesta Cidade, :tlegado com depoimentos .ranópolls. Dado e passado sava enquanto não incrustasse no cérebro de seus alu- tensão de 400,00 metros,
à rua Coronel Buchele, vem, .JeSSOaiél, iquírição de teste- nesta cidade de Tijucas, ao. nos os princípios da Ética e da Moral, as noções do

,. confronta, respectivamente,
com o devido acatamento, à .nunhas e 'vistoria, Se neces- cinco dias do mês de setem, Bem e do Mal, os des ignios da Reta Razão.

com o Requerente e Manoel

presença de V. Exia. para ín, sáría. Com os documentos ln, oro do ano de míl novecentos
Domingos de Azevedo; 3.° -

t t t
-

d
Seu empenho, era. melhorar o hâmem, aperfeiçoar Que o suplicante cultiv -

o
en ar a presen e açao 'e clusos, P. e E. DEFERIMEN- e sessenta. Eu (as) Gercy dos

a

usucapião, estribado no artí- 1'0. Sôbre os selos devidos, Anjos, Escrivão, o datílogra- consciências, elevar a sociedade. Por fôrça, sua per- terreno, colhendo do fruto

go 550 do Código Civil, com .ía-se: _ Tijucas, 27 de a- reí, conferi e subscrevi. las) tinácia produziu bons resultados. de sua lavourá o necessário

sua redação alterada pela _5osto de 1960. p. p. (as) João M. Carmona Gallego _ Juiz Entusiasta do esporte, empolgava-se com os f'ei-
para o sustento seu e de sua

Lei Federal n.o 2.437, de 7. .saver Neto. "Em dita petição de Direito. Esta' conforme ú
família; 4.° - Que, em vista

3 1955 d d 1
J • tos das equipes de sua predileção. O esporte, para d I ·t·

_

, no €Curso a qua, foi exarado o seguinte des- original afixado na ,sede
do expo::!to, preten e egI 1_

S. N. PROVARA: _ 1.0 _ pacho: _ "A., como requer. deste Juizo, no lugar do cos-
êle, era um mundo à parte, de alegrias e de triunfos. mar a posse qUe vem man-

Que, há mais de trinta anos, Des�gno o dia 5 de setembro, tume, sôbre o qual me repor_ Mas não ,chegava à apaixonai'-se, ,porque via no es- tendo sôbre o imóvel. Para

está na. p09Se pacífica, inin· às 11 horas, no Forum, para to e dou fé. porte, antes de tudo, um elemento de cultura. dito fim requer a designação
terrupta, com "animus_d'o_ a J'ustificacão, feitas as de_ Dat.a ,"uora. O EscrI·va-o'.

do dia, hora e local, para a
.. " . _ _

- Além de educador, era Cura de Almas. Exercia I t
mmI , sem oposlçao ou em- vidas' jntimações. Tijucas, Gercy dos Anjos justificação exigida pe o ar "

bargo de quem quer que seja, Seu empenho, era melhorar o homem, aperfeiçoar 451 do C.P.C., na qual deve-
de um terreno de ausentes; sacrifício. Era .professor e capelão. Dava aulas e fazia rão ser inquiridas, com ciên-

2.° - Que o referido terreno A V I S O sermões. Orientava a juventude e ministrava os sa-
cia prévia do órgão do M. P.,

está localizado no lugar Cen_ as testemunhas Alberto Orsi

tro do Moura, distrito de Ca-
cramentos. Pregava a moral e difundia a religj'ão. e Pedro Teodoro Geraldo,

nelinha, dêste Município e Dr. Guerreiro da Fonseca, especialista em ólhos _
Na pobreza de bens materiais a que

espontãnea-,
brasilei�:o!:J, maiores, casados,

Comàrca, e perfaz a área de Ouvidos _ Nariz e Garganta tem a satisfação de comu- mente renunc.iou, era rico em amizade, . em virtude € o primeiro lavrador, residen-

801.240,00 (oitocentos e um nicar aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua cli- em bondaqe. Que seu exemplo frutifique e seu apos.
.... � te no local do imóvel, e o se-

mil duzentos e quarenta) talado continue. AUXILIE FERNANDO FER- gundo, comerciante, residen-
metro::! quadrados, tem as se- nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961. te nesta Cidade; Requer, ou-

guintes dimensões e confron_ No momento está em estudos de sua especialidade .

Descansa em paz, Pe. Ernesto Seidl, sacerdote, RARI A RENOVAR O BRA- trossim, depois de feita a

tações: - 607 metros de lar_ em CURITIBA. Onde está atendendo seus clientes em professor e amigo. SIL ELEGENDO-O VICE_ justificação, a citação dos

gura nas laterais Leste Oes-
I' Que a Glória de Deus lhe recompense o bem que PRESIDENTE atuais confrontantes João

te, onde confronta, respecti- seu consu tório, SItO a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON- Guilherme Mafra e Manoel
-

_ semeou na terra.
vamente, com Herdeiros de J UN'l'O, 207 - EDIFíCIO JOAO ALFREDO CURITIBA Doming09 de Azevedo, Tesi-
Bartolomeu da Silva e Her_ dentes no local do imóvel,
deiros de Noldini; por 1.320 PLANTÕES DE FARMÁCIA bem como do Representante
metros de profundidade nas fE.RREN,O Bal·rro de Fa'll·ma _ iEslrel1lo do Ministério Público e, por

extremas Norte e Sul, onde editais, com o prazo de trin-

confina, respectivamente, Vende�se um medindo 13,10 X 28,00 situado em
24 - Sábado (tarde) Farmácia CATARINENSE Rua Trajano ta dias, dos interessados au-

com Herdeiros de José Reis e 25 _ Domingo Farmácia CATARINENSE Rua Tra,jano sentes, incertos e desconhe-

Vital' Mafra; 3.0 _ QUe c esquina, com frente para rua Al'acy Vaz Calado. cidos, todos para acompa-

Suplicante reside na gleba Tratar pelo telefone 62-62. nhar os têrmos da presente
usucapienda e dela colhe o

O plantão noturno será efetu ado pelas farmácias Sto. An tônio, Noturna e Vitória. açã,o, 110S têrmos do art. 455

sustento seu e de sua famí- do C.P.C., por meio da qual
lia, com o cultivo de diversas APARTAM'ENTOS _ ALUGAM-SE O plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 horas será efetuado pela faro Vitór.ia. deverá ser reconhecido e

lavouras; 4.0 _ Que, em vis- de.clarado o domínio do Su_

ta do exposto, pretende legi,; Em ediffci� em vias de cõnclusão, localizado à rua
plicante sôbre o aludido ter-

timar a posse que vem man- E S T R E I T O rena, ficando citadofl, ainda,
tendo sôbre o imóvel; para Almirante Lamego (Praia do Muller) alugam-se ótimos para no prazo legal, apresen-
dito fim requer a designação apartamentos, contendo: ampla sala de jantar, três dor- 25 - Domingo Farmácia CATARINENSE Rua Pedro Demoro tarem contestação e para

do dia, hora e local, para jus_ mitórios, banheiro completo, cozinha, quarto de empre-
seguirem a causa até final

tificar a posse alegada, na gada com W. C., e Box, terraço e área de serviço. Infor- O l t- t'
. . .'. --I sentença, que deverá deter-

forma do a:rt. 451 do C.P.C.,
p an ao no urna sera efetuado pelas farmaczas do Canto, Indwna e Catannense. minar a expedição do com-

com a inquirição das te&te_ mações à rua Felipe Schmidt n. 37 - sala 6 (2.° �ndar), petente mandado áut.orizan-

munhas Alberto Orsi e Fran- , dàs 10 às 12 horas. A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dêste Departamento, do sua transcricão. Dá-se à
______________,___________________ presente o valor- de Cr$ ....

5.000,00. Protestando provar
o alegado com depOimentos
pes&'.::>ais, inquirição de teste_
munhas e vistoria, se neces

sária, PEDE DEFERIMENTO.
Tijucas, 26 de agosto de 1960.
(as) João Bayer Neto, Assis_
tente Judiciário". Em .dita
petição foi exarado o fJe
guinte despacho: - "A., co.
mo requer. Desígno o dia 5
de setembro p. vindouro, às
10 horas, no Forum, para a

justificação, feitas as devi_
das intimações. Tijucas, 27-
8-1960. (as) M. Carmona -

Juiz de Direito". Feita a jus_
,tiifcação foi proferida a se
guinte sentença: "Vistos, etc.
Julgo por sentença, para que
produza seus legais e jurídi
cos efeitos, a justificacão de
fls., procedida neates· autos
a requerimento de Pedro An_
tônio Dias. Citem-se, por
mandado, os confron,tantes
conhecidos do imóvel' por
editais, com o prazo d� trin
ta 'dias, na forma prevista.

no § 1.0, do art. 455, do C.P.
�., os interessad09 ausentes,
mcertos ,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 conhe_
cimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente
edital que será afixado na
sede dêste Juizo, no lugar do
costume, e, por cópia, publi
cado UMA VEZ no Diário da
Justiça e TRÉS VEZES no

jornal "O Estado", de Flo
rianópoli9. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas aos
oito dias do mês de sete�bro
do ano de' mil novecentos e
sessenta. Eu, (as) Gercy dos
AnjoEl, Escrivão, o datilogra_
fei, conferÍ e subscrevi. -

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

Juiz de Direito. Está confor
me o original afixado na se_
de dêElte Juizo, no lugar do
costume, sôbre o qual me re
porto e .dou fé.
Data supra. O Escrivão:

Gel'cy dos Anjos

D UTEL
..d

E. I aao e 4 .eles de ma.dato
rellizoa e. SIDta Catari.,I:

E realizlrá muito
•

mais:
- SAMDU EM LAJSS
- MATERNIDADE DO IAPETC EM SÃO

FRANCISCO DO SUL
AMBULATÓRIO MÉDICO DO IAPC EM
JOINVILLE
AGÊNCIA ESPECIAL DO IAPETC NO SUL
DO ESTADO. StDE EM CRICIúMA E 5
AGÊNCIAS
2 NúCLEOS RESIDENCIAIS EM USUS
SANGA E SIDERÓPOLIS
AGÊNCIA DO IAPI EM. RIO DO SUL
217 RESIDt;NCIAS DE ALVENARIA NA
CIDADE DOS MINEIROS
AGÊNCIA DO IAPETC EM LAURO
MüLLER
SAPS EM lTAJAi
SAMDU EM JOINVILLE'
POSTO DO JA"PETC EM
BRusaUE

REORGANIZAÇAO DO HOSPI.
TAL DO IAPETC EM SÃO
FRANCISCO DO SUL
14 AMBULATóRIOS MÉDICOS
EM CRICIúMA
SERVIÇO MÉDICO ESPECIALI.
ZADO EM CRICIúMA CONTEN.
DO: 1 FARMACIA - 2 GABINE.
TES DENTÁRIOS - 1 RAIOS X
'_ 12 CLiNICAS MÉDICAS - 1

/ LABORATóRIO 2 AMBU.
LANCIAS

� - citad.u apeDA$ a1rumas das realiaçõeC'
de maior vulto

AGtNCIA DO IAPI EM JOAÇABA E
CAÇADOR
AMBULATóRIO DO IAPC EM ITAJAÍ
SAMDU EM JOAÇABA
HOSPITAL DOS PREVIDENCIÁRIOS Er!
LAJES

- AGÊNCIAS DO SAPS EM LAJES E
JOAÇABA

'

AGtNCIAS DO IAPETC EM MAFRA. JOA·
Ç:ABA E LAJES
POSTO DO SAPS EM SAO FRANCISCO
DO SUL, CRICIúMA, IMBITUBA HERVAL
D'OESTE E CAÇADOR

.

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

CURITIBANOS, CAÇADOH. VI-
DEIRA, RIO NEGRINHO. PôR·
TO UNIAO, SAO BENTO DO
SUL, SAO JOAO BATISTA, E
DO ESTREITO EM FLORIANó
POLIS
SUB-AGÊ�CIAS DO IAPI EM
VIDEIRA·E CHAPECó

• "- Já criado's e autorizados pelo
Presidente da República o em

fase de instAlação
.-

.......... ",,..''''l.
----�------------------------------------�----�-----\

PARA ,VICE GOVERNADOR

D . UTEL DE. ANDRADE
catariaense de e de realizações\\

-

eoraçao CONfECClONA·SE OUAIQUE� npo
Df (.�Yf

RUi: franclsto lolenllno. n.' 2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�AVAí E FIGUEIRENSE FAR,ÃO AMISTOSO - (om a suspensã,o do campeonato por Zonas, os clubes que a ele concorrerão estão sendo
os maiores ,prejudicados, pois gastam somas enormes com a manutenção de seus conjuntos que são obrigados a somenle efeluarem
Ireinos. (om alguma sorte conseguem um ou outro amistoso, às vezes com prejuizo ao invés de luç.ro. Mas isso, são coisas do fute
bol. Avaí e Figueirense entabolaram negociações p a r a a realização de um amistoso, no próximo domingo, lendo os entendimen
los se processado com êxito. Jogarã� os dois rivais que são os campeão e vice-campeão da cidade. Ser'á, certos estamos um jõgo
como muilos que já sustentaram alvi-celestes e alvi-negros que há q'uasi quarenta anos fazem futebol em nossa terra, sempre apresen
lando duelos eletrizantes, numa reafirmação de que o clássi'co-rei local' não perd,eu nem jamai� pere.derá a sua majestade. ' Por-

%���!!!,��!�.�t��!!�.�!�!,!:.��!�!!����!••��..�.�!��t;.•���"���!��!!;�,s " .•..•.s"", ".J! tlúiRêrêis'íiêi"iêàiôjjêêiôàiêi'iEà,iôi:iI"
,

de Fu1ebol
GOs ganhos e 12 perdidos;
l2 tentos pró e 20 contra -

jeficit 8.
.

9.° LUGAR - Canto do
:Zio, com nove jogos, 2 vító;
.ías, 2 empates e 5 derrotas;
j pontos ganhos e 6 perdi.
.íos: 9 tentos pró e 18 con

tra - deficit 9.
10.° LUGA R- Bonsucesso,

com nove Iogos, 2 vítórías, 1

empate e 6 derrotas; 5 pon,
tos ganhos e 13 perdidos;
13 tentos pró e 22 contra _
deficit 9.

H.o ·LUGAR - São Cristo.
vão, com nOVe Josos, zero ví.,
tóría, 1 empate e 8 derrotas;
1 ponto ganho e 17 perdidos;
4 tentos pró e 22 contra -

deficit 18.

Os principais artilheiros do
campeonato sao, Valdo (Flu;
mínense, com 9 tentos; Azu,
mir (Madurníraj , com 7 e

Jaburú (Olaria), com 6 .

Silas (Madureira),- com 20
tentos e Pichau (São Crísto
vão), com 19 tentos, sâo os

arqueiros que mais bolas
deixaram passar.
A'rbítro que maior núme,

ro de partidas dirigiu: Amíl,
car Ferreira, com oito parti
das .seguído de Eunápio de
Queiróz; com sete.
o. Campeonato rendeu até

agora cr$ 25.252.251,00.
O certame de Juvenis está

sendo liderado pelo Flomen.
go, seguido do Vasco e Amé;
rica e o e aspirantes. pelo
Vasco, seguido do Améríoa,
Clasficação da taça "Efi.

ciência": Fluminense, 131
'pontos: Vasco, 127; Amêríca,
120; Flamengo, 113; Botafo.
go, 111; Olaria, 75; Bangú,
62; Madureira, 61; 'Portu.
guesa, 60; Bonsucesso, 40;
Canto do Rio, 33 e São Crts
tovão, 20.

Regata Pré·Campeonato
I

Apóa um largo período de

paralízação que vem desde a

disputa do último Campeo
nato Brasileiro, voltará a ser

movimentado no próximo do.

mingo o remo flortanopolí
tano com a realização da re

gata pré.campeonato.
O remo, esporte que já deu

as maiores glórias a Santa
Catarina esportiva, passa no

momento uma fase adveraa,
proveniente de vários fato

res, entre os quais podemos
incluir a falta de renovação
adequada, a orientação téc
nica e porque não dizermos
mesmo, a falta de material
humano. Contudo, a Federa.

ção Aquátíca de-Santa Cata
rina, os clubes Aldo Luz"
Martinelli e Riachuelo vêm
procurando incessantemente
resolver êste impasse , enga
jando atletas 'para o seu

quadro de, reinadores e dan,
do-lhes o índíspensável apoio
moral.L

.

'�
Dom�go' próximo, dia 25,

a baia sul. voltll.i'-l}; a ser en.,

galada pelos velares, barcos
olímpicos do' Aldo Luz, Mar.
tínelll e Riachuelo. Nove pá
reos serãb disputados pelos
clubes co-Irmãos e espera;
mos que a disputa seja acima
de tudo uma vitória do remo

catarinense. O Clube Náuti
co"Francisco Martinelli, atu,
almente com 'o melhor qua
dro de remadores da eidade,
apresentar-secá com maio
res poasíbílídades de vitória
nos barcos de dois sem, skiff,
double e oito, enquanto o

Aldo Luz apresentará o qua
tro com, dois com e quatro
sem, com bôas chances. Nos
doia páreos extras, para as

classes de estreantes e prín,
cípíantes (yole a quatro), o

Riachuelo lutará pela vitória,
estando ambos os conjuntos
treínadíssímos para a rerre
ga. Mas, o remo também tem
seus caprichos e poderão sur
gir surpresas.
A regata pré.campeonato,

criação do presidente dr. Ary
ePreira Oliveira, tem como

REMO:

por Hamilton Cordeiro,
Walmor Vilela, Manoel
Silveira, Sad:y Berber e

Décio Couto (patrão).
Dêsies 4 remadores,

apenas estarão em a

ção no próximo âo

mingo, corâetro e

Silveira

A o lado, vemos a guar
nição vice-campeã Su :

lamericana em Valda�

via, em 1953, formada

Em JoinvilIe:

Cruzeiro (rrain�a) � X Juventus (Joinville) �
Sábado 17 de setembro, 14 de almoço para toda a dele- ponteiro esquerdo Lilo. \

horas, partia de Florianó- gação da capital. O juventus persistia no gol.
polis (Prainha), para Join- Almoçamos e rumamos pa., do empate mas a defensiva
ville a delegação do Cruzeiro ra o campo, e dentro de mi- cruzelrísta o ponto alto da

F. C. em ônibus especial. nut.os foi iniciada a partida partida, aõmente foi vazada

Fizemos ótima viagem, che; [prelímínar entre às equipes aos 43 mts. de partida num

gamos por volta das 19 horas., de o "JUVENTUS X CRU· belíssimo tento do ponteiro
Ao písarmoa solo íoínvü, ZEIRO vitória fácil da squí- esquerdo Passarinho, que tul

lense fomos carinhosamente pe juventina pelo marcador minou ínapelavelmente o go ,

recebidos com fogos e boas de 3xO. leiro Jaime.
vindas pela diretoria do Ju- 16 horas inicia-se a parti- Com este tento a primeira
ventus F. C. equipe esta que da principal e por todos a. fase do jogo foi encerrada.
no domingo a tarde iriamos guardada com real interesse, Para o segundo tempo o Cru.
enfrentar. principalmente pelos mora- zeiro entrou em campo com

Mais tarde rumamos para dores do simpático Bairro de duas subatítuíções: Licinho
o bairro de IRIRIU, onde no. Iririu que esperavam bri- no comando do ataque subs.,
'lamente seríamos recepcío , lhante vitória de seu time. tituindo a Osni e Lorínho na

nados com grande Soirée na A equipe juventina iniciou ponta direita substituindo

sede do C. R. 7 de Setembro. o jogo bem melhor. que seu a Almir.

Domingo dia do jogo ao adversário, mas foi o onze da Com estas' duas modifica.
meio dia os nossos amigos de capital que inaugurou o mar. ções o Cruzeiro começou a [o
Joinville nos ofereceram gran cador por intermédio de seu gar de igual para igual che

gando mesmo a ser superior
a seu adversário.
Logo no início do segundo

tempo o Cruzeiro aumenta
para dois o marcador, por
intermédio de Lícínho em

belo tento.
Nos derradeiros minutos

de partida o arbitro do en

contro marca falta de Ade
mar em Passarinho bem api·
tada por sinal e Pasflarinho

encarregado 'de cobrá.la o

faz dando a Bia que de ca.

beça marca o tento de em

pate para os juvel1tinos.
Após este gol as d\�as equi·

pes cuidaram tão somente
de garantir o empate que foi
justo para ambas a9 equipes.
Na equipe da capital todos

mereceram nota 10 pelo seu

espírito de luta em defesa
das côres tricolor.
O arbitro da partida foi de

Joinville e teve grande atua.
ção.
JogoU e empatou o Cruzei·

ro com: Jaime; Mazinho, PL
toco e Nivaldo; Osmar e 01'·
Iando; Almir (Lourinho),
Ademar,Osni (Licinho), Odi.
lon e LHo.
Por nosso intermédio a di

retoria e jogadores do Cru
zeiro agradecem a diretoria e

jogadores do Juventus pelo
bom tratamento que lhes dis·
pensaram.

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 irnte.
ressar que está aberta COncorrência para o arrenda
mento dos serviços de Bar e Res,taurante do Clube Re-
Creativo 6 de Janeiro, a partir desta data até o dia 30
d,o corrente mês.

'

,

Os interessados poderão apresentar suas propostas
em envelüpes fechados em que conste o seguinte:
1. Pagamento mensal do arrendamento a que se propõe2. Prazo do arrendamento
3. Que se �ujeita ao pagamento das taxas de luz e água

consumIda pelo Olube e bem assim da limpeza, en.
ceramento e lavação de toalhas. \

4. Que �e propõe � :el�r por todos os perten.ces qúe
compoe.m o PatrimofllO do Clube que, serão arrolados
pelo DIretor do Patrimônio.

. �uaisquer escla�ecimentos poderão obter Com o Sr.
AhplO de �astro, DIretor do Patrimônio, diáriamente
na Sec-retana do Clube. '

Estreito, 15 de Setembro de 1960
EGIDIO AMORIM � PRESIDENTE

No pleito de três de Outubro
Prove ser um bom' brasileiro
Dando o teu voto a Ferrari
Que é da lista o primeiro.

O Campeonato carioca de

futebol, após a rodada de

sábado e domingo passou a

ter a seguinte fisionomia:
1.0 LUGAR - Fluminense,

com nove jogos, 7 vitórias,
dois empates, e zero derrota;
16 pontos ganhos, e 2 perdi.
dos; 25 tentos pró e 7 contra
- saldo 18.

2:° LUGAR - América,
com nove jogos, 6 vitórias, 2

objetivo principal o lança- empates e e derrota; 14 pon,
mento do maior número pos, tos ganhos e 4 perdidos: 16

aível de remadores, a fim de tentos pró e 7 contra - sal

que os clubes possam dispôr do 9.

de material humano para o 3.° LUGAR- - Vasco, com

Campeonato do Estado. Na nove jogos, 6 vítórías, 1 em.

préccampeonato, são permí- pate e 2 derrotas; 13 pontos
tidas dobras apenas no pá. ganhos e 5 peridos: 14 ten,
reo de out-rígger a oito, abri. tos pró e 7 contra - sal·
gando, cada clube, a movi. do 7.
mental' na regata 15 rema. Flamengo, com nove [o.,
dores nas classes olimpicas go�S, 5 vitórias, 3 empates e I
e oito nas de yole, totalízan- derrota; 13 pontos ganhos e

do 23 remadores. Além disso, 5 perdidos; 12 tentos pró e

a regata pré-campeonato 5 contra - saldo 7.
constitue um "trailer" do que 5.0 LUGAR - Botafogo,
será a disputa máxima da t.com nove jogos, 5 vitórias 2
canoagem barriga. verde, empates e 2 derrotas; '12
realizada todos os anos no pontos ganhos e 6 perdidos;
dia 15 de novembro, data da 20 tentos pró e 9 contra __

Proclamação da República. saldo 11.
São, portanto, benéficos os 6.0 LUGAR _

fins para que Joi criada a

Regata Pré·Campeonato, que
será disputada pela terceira
vez consecutiva no próximo
domingo.
Entre os remadores que

estão em ação nesta pré
campeonato, da velha guarda'
apenas permanecem Hamíl;
ton Cordeiro, Manoel Silvei·
ra e Álvaro Elpo, no timão,
todos os três campeões sula,
merícanos, O restante, são
remadores novos e- que muito
prometeu realizar pelo remo

catarinense: Ernsto Vahl
Filho, Wílson Costa, Sidney
Prato, Antonio Silva, Enio

Sônego, Karl Heinz, Manoel
João Teixeira e muitos eu.

kOL -

Ao público esportivo am�m-' -

-

'1!::�o::::io ';:Z::,�d:,::�
.

.IIesenba I� Ít loteriorpareçam à baía sul de FIo. " -, ="! �

ríanópolís, prestigiando esta
.

festa aquática. O remo bar. BRUSQUE .Contmuam I
Dinho e Deba, tendo a renda

riga-verde está necessitando os. :le.mentos da Imprensa a .somado cr$ 7.000,00.
do seu. alevantamento o maís-r

crttícar severamente a ati. ITAJAI' - Os mentores do

rápido possível e somente tude do Presidente da FCF, Almirante Barroso estão em

com a colaboracão de todos é em suspender o InICIO do entendinientos com o Carlos'
qUe poderemos "vê.lo guinda- campeonato- estadual. Renaux, no sentido ,de rea,

do àquela posição de desta. BLUMENAU - O cl�e lízarem um cotejo amistoso
que que sempre gozou no ce. palmeirense está em enten. na tarde do próximo domino
nárío esportivo brasileiro. dímentos com o Almirante go na cidade praiana.
Vamos colaborar com o

Barroso para a cessão de BRUSQUE - Ainda nã fi-
nosso remo, caro desportista! s�us j_ogadores. Roberto e cou resolvido o caso Caries

ZIt� alem de manter

=. Renaux - Guaraní, que dei.

s�çoes com Deba do Marcílio xou de ser realizado pelo não

Fiambreria Koerich, (ampeã do, (am- DIas.
, comparecimento do clube

ITAJAI' - Aproveitando a" tricolor. O processo enCO)1.

Peonlo Comerciário de Fulebol d'e 60 folga pela suspensão tempo, trá-se na Junta Díscípllner
raria do estadual, jogaram Desportiva da Liga Blume

amistosamente l)a tarde de nauense e deverá ser julga(\o
domingo as equipes do Mar'. brevemente.

cílio Dias e Cimenport. De· BLUMENAU � Na manhã
pois de movimentada luta de domingo, foi realiza:la a

onde se verificaram inúme. primeira prova ciclística :;(;3
ros lances ríspidos diante Bairros, que teve por loca.'
cios olhos do árbitro, a vi. !idade Garcia. Waldemar
tória sorriu ao onze marci. Thiago de Souza foi o v'!r.,

lista pr 3x2. Outros detalhes:' cedor co mo tempo de 1 h.
Local estádio Hercílio Luz. 41 minutos, num percurso (�e
1.0 tempo: Marcílio 3xO. Fi. 20 voltas. Em segundo lugar
nal: Marcílio Dias 3 xCi. classificou.se Avelino Pl� .

menport 2. reira. "A prova foi presencia-
Tentos de Cleuson aos 9 da por grande número de

Aquiles aos 10, e Fernand� desportistas. Os cinco classL
aos 18 pam o venCedor el'f. ficados nesta prova, partic:i ..
quanto Acari aos 29 e 39 mi. parão da grande maraton:l
nutos marcou os pnts dos programada para o dia 15 d.e
vencidos. Wladimir Borba foi Novembro. Domingo, seii
o árbitro com péssimo tra, realizada nova prova l'nl
balho. Renda: 13 :200,00. outro Bairro da cidade indus_
AnomnaUdades: Maneca e trial.

Nelsi foram expulsos por a

tos de violência.
BLUMENAU - Enfrenta')}.

do na tarde de domingo ao

onze do Tup:y da Cidade dl)
Gaspar, o Palmeiras, logrou
bom resultado ao suplan'!t.
10 por 2xO, com tentos con-

r�ig;nads poJ.1 intemnédio de

à Vista

7.° LUGAR - Olaria, com

nove íosos; 3 vitórias, 1 e

pate e 3 derrotas; 7 po
ganhos e 11 perdidos; 12 ten,
tos pró e 12 contra. -.

Portuguesa', com nove jo.
gos, {3 vitórias, 1 empate f'

5 derrotas; 7 pon tos ganhos
e 11 perdidos; 9 tentos pró e

14 contra - dertcít 5.
8.° ,LUGAR - Madureira,

com nove jogos, 2 vitórias 2

empates e 5 derrotas; 6 po'n-

Bangu, com

nove [ogos, 3 vitórias, 2 em

pates e 3 derrotas; 8 pontos
ganhos e 10 perdidos; 7 ten ..

tos pró e 10 contra - def
í

,

cit 3.

Realízoucse domingo últí

mo, a penúlt�ma partida des.
te Campeonato, com a rea·
lização do jogo entre as

equipes Farmácia do Canto
x Fiambreria pelo escore de
2xO. Goleadores, Maurílio 1 e

Pedrinho 1. DiSCiplina mui.
to bôa.

QUADROS:

peã, com 2 p.p. e Vice.Cam.
peã a equipe do Me:yer, com

3. Terceiro colocado Reming.
ton Rand, com 7, 4.0 Famná.
cia Catarinense, com 10 e 5.0
Farmácia do Canto CQlIll 16
pontos perdidos. Falta ainda
o último compromisso as

equipes, Farmácia Catari.
nenSe .x Remington Rand,
que será no dia 2 de outu

bro, para encerar o Cam.

peonato de 1960.

Fiambreria: Alcino; Otavio,
Valter e Maury; Pedrinho e

Jaqy; Odtair, Maul'ilio, Léo
Tito e Dilo.

'

Farmácia do Canto - Ary;
Alcides, Adalgizo e Aurino;
Jaime e Luiz Pierre; Alfre.
do, Ilson, Leopoldo, Dinart
(Odiva!) e Joel.
Com este resultado a

Fiambreria sagrou-se Cam.

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PEVA CAFÉ ZITO

APARTAMENTOS ALUGAM-SE
.Em edifício em via� de conclusão, localizado à rua

AlmIrante Lamego (Praia do Muller), alugam.se ótimos
a�a!·t�mentos, c?ntendo: ampla sala de jantar, três dor.
mItorlOs, banheIro completo, cozinha, quarto' de empre.

g�da <:om W. C., e Box, terraço e área de serviço. Infor_
maçoes ,a rua Felipe Schmidt n. 37 - sala 6 (2.0 andai'),das 10 as 12 horas. .

COHFECCIOIIA·Jf QUAlQUER 11PO
Df CH4VE

au.: f'lft(lsu lolenllao. n.' II
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INICIOU .se ontem, o movimento das
vendas de Imesas para a' Soirée da Pri
mavera, (Festa do Perfume), do próxi
mo sábado no Lira T. C.

Está marcado para sábado, dia 24, um

grande acontecimento no "SOCIETY" de
Blumenau com o BAILE DA PRIMA_
VERA.

Novidades no Mercado Municipal. Che
garam as espanholas. .. CEBOLAS de
Valência.

Vinte debutantes desfilarão na passa
rela do Botatogo, no próximo sábado.

'�'j
Ouçam hoje, às 17,35 hs., pelas ondas

curtas e médias da Rádio Guarujá o pro,
grama "RADAR na Sociedade".

A Rainha da Primavera de 1960, da

RAROSCAP, será eleita no Lira T.-C. na
Festa do Perfume. Das quinze "Vendedo
ras de F'lôres" será eleita a Rainha.

Tânia Del Vale Araújo, debutante de

1960, vai fazer sucesso no desfile do pró
ximo dia 15 de outubro, 110 baile do Li
ra Tênis Clube.

c O n:h e c e m o sI
(Cont, da última página) lizando o que prometera,

Conhecem-no pela realização do faraônlco Palácio Sabe, igualmente, que peculatários são os ba-
da Agronômica, que em benefício nenhum reverteu para luartes da sua campanha naquêle sub-distrito - e que
o povo. os métodos e mensagens que são usados ipara a aquísl

Conhecem-no através do zero redondo que foram as ção de votos são o subôrno e a pressão.
suas realizações no Estreito. Não ignora, por outro lado, que os dinheiros deposi-

Conhecem-no pelas falsas promessas, v.g. centrais tados no INCO, banco do candidato sem plaitaforma,
elétricas e estradas asfaltadas, congelamento de ímpos- permitiriam a construção da mais premente necessidade
tos ou tratamento igual aos funcionários udenistas e do povo do Estreito - a. água e o esgôto - e ainda so

pessedistas. . . brariam Cr$ 290.000.000,00 para obras que viessem em
Conhecem-no. por intermédio das mentiras assaca- favôr do povo crutarinense.

das, sem nenhum senso de responsabilidade, .por seus Conhecem o falso' velho colono pelo desprêzo com
companheiros - das quais a do perpétuo tenente Fer- que trata o eleitorado catarínense - que, a julgar pe
nando Viegas, sôbre o aluguel dos armazéns da Rita- las suas atitudes, não passa de uma récua sem pensa
Maria por Cr$ 300.000,00 vai devidamente desmentida: menta, encabrestada pelo seu dinheiro fácil.
no Busca-pés da presente edição. E é êste ,povo do Estreito, que teve oportunidade de

O senador é igualmente .conhecido pela amoralidade observar anteontem os dinheiros públicos desperdiça,
de sua consciência, que não respeitou os seus mais di- dos em caminhonetes oficiais eleitoreiras, que viu a
letos colaboradores - Fernando Viegas, Jaime Ramos, ELFFA, que sempre está no escuro, transformar 'com
Loerte Ramos - ao contratar serviços de um indecoroso o .suado dinheiro dos contri.buintes lima praça numa au
para a sua campanha. rara de luzes para o comício, é êste o povo do Estreite

O povo do Estreito também sabe que o seu govêrno que dará a resposta a 3 de outubro.
foi o mais danoso que Santa Catarina conheceu até a Irineu?
presente data, destruindo o que encontrara e não rea- JÁ O CONHECEMOS!

baile das debutantes.

O acadêmico Nestor Campos, vai acon,
tecer no baile de gala do "14 de :rulho",
de Lajes.'

O Vice-Presidente da República, Sr.
João, Goulart, chegou ontem, em S. C.,
sendo recebido pelos Srs. Celso Ramos e

Dutel de Andrade.

MISS Itália de 1960, foi eleita em Sal

somaggiore, srta Lajla Rigazzi.

,

a o

RAQUEL Melo, festejará seu 15.0 aní ,

versário no próximo sábado.

,

O Cronista'Social _N�m Libo�, d� "UL
TIMA HORA" de Sao Paulo, Ediçao ne,

gional do Paraná, acontecerá no baile

das debutantes do Lira T. C.

O Dr. ADERBAL RAMOS DA
.

SILVA,
fez uma brilhante entrevista no progra ,

ma "GENTE IMPORTANTE", da Rádio

Guarujá, com o jornalista Paulo da Cos
ta Ramos (peR), produtor do mesmo.

Dia 25, haverá no Clube "12 de Agos_
to" ENCONTRO COM 08' BROTINHOS.

Sábado à .tarrle as. "VENDEDORAS DE Katia Pereira Oliveira, residente em

FLORES", terão um ensaio para a festa Curitiba, foi convidada para debutar no

da noite. Lira T. C.

O LUX HOTEL, homenageará as de
burantes do Lira T. C., com um "CO
CKTAIL".

A Insinuante Filial, foi A VITRIN"� .li}A
SEMANA. Parabens ...

Está pronto 0- programa para eleger a

"Garota RADAR': do Comércio. A festa
será patrocínada pelo "O ESTADO".

Aguardem ...

Eneontravse nesta Capital, o Almirante
No Clube "l<l -de Julho" de Lajes, está Carlos da Silveira Carneiro, Provedor' datprogramado para o próximo sábado o Irmandade Nossa Senhora das Vitórias.t
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PLANTÕES DE FARMÁCIA I----------------- ._-------------------------

--+'--------------------�

O plantão noturno será etetu ado pelas farmácias Sto. An tônio, Noturna e Vitória.
__ I

·0 plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 horas será efetuado pela faro Vitória. I
\--

24 -- Sábado (tarde)
'2'5 -- Domingo

Farmácia CATARINENSE
Farmacia CATARiNENSE

Rua Trajano
Rua Trajano

25 -- Domingo
ESTREITO

Farmácia CATARINENSE Rua Pedro Demoro

o plantão noturno será ef�tuado pelas farmácias do c�nto, Indiana e catarinense'
__ 1

A presente tabela não poderá ser aíterada sem prévia auto rização dêste Departamento. I

Dtenção eleitor - como
você deve votar em

LOTI-JINGO-CELSO-DOUIEL
l0) _ EM FLORIANóPOqS, nesta Eleição de 3 de outubro de 1960, O

ELEITOR PARA VOTAR, deverá receber do Presidente da Mesa

_. DE UMA Sé VEZ - 2 (duas) Cédulas Únicas, sendo:
1 (uma) Cédula Única para Presidente e Vice-Presidente da Re-

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

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

Só VEZ - as 2 (duas) Cédulas únicas, irá à CABINE para ma�car
em CRUZ (X) ou com uma CRUZ (+) os nomes dos nossos candida

tos devendo TRAZÊ-LAS DOBRADAS - SEPARADAMENTE -- pa

ra 'colocá�las dentro da URNA, depois de mostrá-las DE LONGE -

aos Fiscais e Membros da Mesa.

30) _ NA CÉDULA ÚNICA para Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica, o nome do - MARECHAL HENRIQUE BAPTISTA DUFFLES

TEIXEIRA LOTT - está colocado em TERCEIRO LUGAR e o nome

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

GAR - (Veja a coloca.ção oficial e o modêlo da Cédula, na ilustra-

ção ao lado esquerdo dêste folheto).
.

40) _ NA CÉDULA ÚNICA para Governador e VIce-Governador do Estado,
os nomes de - CELSO RAMqS e DOUTEL DE ANDRADE - estão
ambos colocados em PRIMEIRO LUGAR (Veja a colocação oficial e

o m:odêlo da Cédula, na ilustração ao lado direito dêste folheto).
50) _ NO MUNI,CíPIO onde houver Eleição - TAMÉM - para a Pre

feitura Municipal, O ELEITOR PARA VOTAR, deverá receber do

Presidente da Mesa - DE UMA SÓ VEZ .,.- 3 (três) Cédulas Úni

cas, sendo:
1 (uma) Cédula Única palra Presidente e Vice-Presidente da' Re-
pública.

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

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

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

POR LEI - a ensinar como deverão ser DOBRADAS AS CÉDULAS.
Quando o Eleitor receber as Cédulas Únicas (duas ou três, conforme
o caso) deve VERIFICAR NA PRESENÇA DE TODOS, se as mes

mas Cédulas não têm nenhum sinal ou marca.

7°) - MUITA ATENÇÃO ELEITOR --< Se você perdeu seu TíTULO ELEI.
TORAL, não tem nenhuma importância - mesmo porque, AGORA, é
permitido VOTAR SEM O TíTULO - bastando apenas' que você
AINDA SE RECORDE do 'número e do local de SUA SEÇÃO enu que
votou na ÚLTIMA ELEIÇÃO. Se encontrar dificuldades para saber
qual o número da SEç.ÃO, peça informações no Cartório Eleitoral ou

então CODl qualquer dirigente do PSD-PTB-PRP-PDO e PJ...

/
Para Presidente da República

=] Jânío Quadro.

Adhemar de Barros

-

X Marechal Henrique Baptista Duffles
Teixeira Lott

Para Vice-Presidente da República

-:

Fernando Ferrari

II! João Goulart. (Jango)

Milton Campos

MOTOCICL'ETA
Vendo uma, marca CZEPEL 5% HP, amortecedores

dianteiros e trazeiro, em perfeito estado de conserva

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

SALAS NO C:ENTRO
ALUGA-SE 'óTIMAS SALAS

I
Servindo especialmente para Éscritórios, Gabinetes

I
Dentário, Consultório, Fotografo, etc., Sito .à Rua
João Pinto, 9 - Sobrado.

Tratar à Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar ou pelo
Telefone: 3756.

CARUJOS, ORCOPA,. FPOLIS ....
(cont. da 3.a _ pág.). mana; an-tes sempre tivemos

7.a -::- A cortina vermelha dois êm situaço normal. Por
que protege a tela do €irie que tal mesquinhez?
Roxy está caindo aos peda, 11.8. - A proreçãõ em 'Oi
ços; por que não substituir nemascop, no Cine São José
por outra? (um dos projetores) sempre

8.a -- Ouvir musica no foI fora de fóco, desde a épo,
'

Rítz, quando se espera o íní; ca de sua instalação; por
cio da sessão, é prazer que que, até agora, tal detalhe
já se transformou em martí, não foi reparado?
t ío. Porque não tornam pro- 12.a -'- Os dirigentes da
vidências para sanar a irre- ORCOPA assistem sessões
gularídade, _ seja ela qual elnemategrátleas- em seus
for? � próprios cinemas, a fim de

9.a -- No Cine São José, conhecer as defícíêncías e
quando se inicia a sessão há Irregularídadesç
um ritual de ascender e a- Caso haja k!isposição para
pagar luzes, que é das cotsas responderem às perguntas
mais ridículas e irritantes aqui apresentadas, solicita
que temos visto; por qus não mos ao autor o obséquio de
acabam com a papagaiaada? assinar o artigo.

10.a -- Os filmes se�dos Ficaremos na expectativa
(Legião do Zorra e Dr.

sa_1
e mais tarde possivelmente

t�) são aogra �X.ib�dos cum o'utras perguntas surgirão:
somente um epísódí por se- desde que haja motivo.

..

(

. Para Governador

x Celso Ramos

Iríneu Bornhausen

Para Vice-Governador

X I Doutel de Andrade

Carlos Gomes de Oliveira

Martinho Callado Junior

/'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sinais de�Vilória
Regressou ao PSD Para a Vitória

'

( DE JOAÇABA, 19/9)
FORTUNATO TONIAL EMINENTE MEMBRO NOSSO

PAR,TIDO QUE HAVIA FORMADO DISSIDENCIA PES_
SEDISTA ULTIMA ELEIÇÃO E DADO VITORIA SE
NADOR IRINEU BORNHAUSEN VOLTOU AO SEIO DO
PPESSEDISMO CATARINENSE. ESTA' TRABALHANDO

AJUDAR JA' VISIVEL 'VI-
T o R I A CELSO RAMOS
,OUTROS CANlDIDATOS
ALIANCA MUNICIPIO DE
AGUA DOCE SABE_SE QUE
IRINEU MANDOU OFERE
CER DINHEIRO MAS TO_
NIAL RECUSOU SUBORNO.
ESTA' TRABALHANDO VI_
TORIA PSD.
( CORRESPONDENTE)

BRIGA A U,D.N.

Cachoeira do Ilapocoró
.. _-__ , .... -Ilf

_-o

FLORIANóPOLIS, Quinta Feira, 22 de Setembro de 1960

Barrado o 'Dep. ,Sebastião Neves
se conforma com isto é o

deputada Fernando Viegas.
O deputado Viegas diz que
a UDN em Florianópolis é
êle. Êle e mais ninguém.
De tôda forma, depois de
muitas marchas e contra-

. marchas, o sr. Fernando
Viegas conecntíu em que o

deputado Sebastião Neves,
líder do Govêrno na As_
sembléia, participasse do
comício e pudesse aren

gar n-o máximo por 5 mi
nutos.

Há 3 dias a UDN fêz rea

lizar um comício no Es

treito. Alguma gente com

pareceu e entre esta, os

oradores.
Na UDN, o lugar de ora

dor é muito disputado. To
do mundo quer fazer a

eua mediazinha. Quem não

As Virtudes
Medicinais
Do Calé

CRICIUMA (19) 'CORRES_
PONDENTE CRITICAS

FEITASI AO GOVERNO
PELO CANDIDATO IRI
NEU ATRIBwNDO.LHE
RESPONSABILIDADE DER.
ROTA PROVOCOU RE
PULSA DEPUTADO RUY
HULSE. TAL DESEN.
TENDIMENTO PROVOCOU
GRANDE- MAL ESTAR
HOSTES UDENISTAS LE.
VANDO CANDIDATO IRI-

.
NEU CANCELAR COMI.
CIO CRICIUMA PROSSE_
GUINDO VIAGEM. CAR·
LOB GOMES TOMANDO
CONHECIMENTO RESO.
LUÇ.ÃO EXPULSÃO JUN.
TAMENTE SAULO FILEI
RAS PARTIDO TRABA.
LHISTA BRASILEIRO,

GRAVOU DISCURSO TO.
MANDO RUMO DIFERENTE
COMITIVA IRINEU, VITO
RIA CANDIDATOS ALIÀN_
CISTAS ASSEGURADA DI
FERENCA SUPERIOR TRES
MIL QUINHENTOS VO
TOS.

(CORRESPONDENTE)

MAIS OUTRO

Quando Irineu ingressava
no palanque era a vez do
sebaetíão falar. O candí,
dato Irineu, porém, indus
trializado por Fernando
Viegas, mandou riscar o
nome do deputado Sebas
tião Neves da lista dos
oradores.
Resultado: Sebastião bu,

fou, não falou e ficou.

publicação Suiça (Lau

sanne), em recente edição,
divulga comentário ares;
peito das virtudes do cafe,
afirmando que das análises
médicas e científicaü e de

senvolvidas em tôrno da
bebida ficou constatado
que o' produto torrado é
rico de ácido nicotínico,
portanto, de vitamina PP,
muito ativa. Contém, tam
bém a vitamina B. Seu
aronla - diz - é um esti
mulante da memória, pro
voca uma ação excitante
não específica sôbre tôda
a atividade cortical. Seu
sabor provoca alta secreção
das glândulas dígestívae e

grande função gastro-in
testinal.

DA U.D.N. PARA
A DISSIDÊNCIA

ENTRE OS PESCADORES
riosa e simples. Ninguém
foi obrigado a ir ao comí
cio pela Polícia, nem foi
pago para ir lá. Dessas
fotos, temos dezenas em
nosso poder.
É o sinal da vitória!

Se o sr. Irineu Bornhau.
sen não tívease outros de-

,Ja' O Conhecemos! feitos, teria necessária-
mente o de ser um homem

curto. De programas e de

idéias, como de moral po ,

lítica.
Sua afirmação, em praça pública, de que era um

candidato sem programa, deve ter-lhe custado uns qui- •

nhentos votos, tirante a ef.'tupefação que provocou em

seus próprios correligionários e a melancolia de uma con, SE'NADOR
fissão tão definidora da sua indigente candidatura.

Argumentou o candidat.o Bornhausen para o povo do

Estreito que nada prometia porque todos já o conheciam

do govêrno que realizara .. , e a trlf.,te verdade é que to

dos realmente o conhecem.

Conhecem-no através da mais parasitária companhia
que existe no Brasil - a ELFFA - que nasceu e cresceu

à sua sombra e guarda.

Na localidade de Arma
ção do Itapocorô, Celso
falou aos pescadores. Disse
do seu programa de ao
vêmo, captando a simpa
tia daquela' gente lobo-

VIDEIRA (E)
Alem de José Lazari, Ores
tea Mariani e mais 5 mem

bros Diretório UDN Iome ,

re vg que estão trabalhan
do ativamente lado can

didatos vitória vg acaba de
ingressar nas fileiras dís,

. sidencia UDN outro mem
. bro mesmo Diretório vg
prestigioso na' cidade, João
Valdomiro Fiorenzi. Euge
nio Trevíeanl e Orest.es
M�riani têm acompanha,
do pessedistas em comí
cios, falando nos mesmos.
Orestes Mariani vem em

prestando toda força no

seu entusdasmo pela vitó.
Fia-de Lott, Jango, Celso e

Doutel. (Correspondente).

COAÇÃO
IMBITUBA _;.. 12 (E)

Corresponden te) Secretaria
Trabalho préssionando or

gãos classístas ameaçando
corte f.'ubvenção governo
Estadual, perseguição tra
balhadores continua atra
vés Secretário Segurança
temendo Delegacia Policia
local ameaçado prisão cor

religionário Euclides. Fran_
cisco Duarte. Foi impetra
do habeas-corpus.

FRANCISCO GALLOTTI
VIDEIRA - 20-9 - Lu.

dovíco Martelli, elemento
grande prestigio membro
Diretório UDN Videira aca
ba entrar dissidencia lado
companheiros que apoiam
candidatos Lott, Jango, CeI.
so e Doutel, Cresce cada
dia díasídêncía UDN para
vitória aliança. Correspon
dente.

eleitoral, havendo seguido
ontem para Tijucas, Blu
menau e Itajaí, onde se
integrará na vitoriosa co.
mítdva dos candidatos da
união oposicionista.
Ao preclaro representante

catarinense, nossos votos
ce felil1l estada em sua ter
Ia.

Procedente de Brasília,
está em Santa catarína,
nosso eminente correlígío
nário, Senador Francisco
Gallotti, anteontem che.
gado a Florlanópoíls.
Prestigioso líder pessedis.

ta, o sonacor Gallotti veio

participar da campanha(Continua na 7.a página)

�Dérlico �ronuncialDento �o �eJ. Aristiliano Ramos
Desmandos, desonestidades e corrupção avassalam a V.D.N. Apoió à dissidência.

"Lajes, 11 de setembro de
1960
Prezados udenistas dis

sidentes
Como não ignoram, entre

os cue discordaram da cano

dídatura Jorge Lacerda, es

tava eu.

Vencido, afasteLme das
atividades partidárias.
Tudo quantq pregonizei

aconteceu.
Tenho amor ao Partido

que de mim recebeu todo O

esfôrço, corno- a mim cou

be tudo fazer para que êle
3e tornasse uma' realidade
em Santa Catarina.

.

O meu saudoso amigo
Adolfo Konder e seus ve

lhos companheiros do PR

queriam restabelecer êste,
impedindo a criação da
UDN.
Tenho disto ,provas do

cumentais.
Por isso, por ter .sído um

dos vinte e um, que no Rio
de Janeiro deram comêco
à sua fundação, e por sel
da:queles que a êle se arre

gimentaram des.te as pri
meiras horas, para com

bater a "ditadura getulíana"
é que o amo e lastimo o

11 e u desagregamento em

nossa terra.
Animei a dissidéncia, de

que o nosso . companheiro
Melquíades Fernandes tem
sido o incansável mensa

geiro, o arregtmentadór in
fatigável de quantos em

terras, barrigas.verdes se
levantaram e se levantárn
contra os .aproveitadores da
obra alheia, para satisfação
dos seus mesquinhos inte
resses vil ambição que vem

maculando a limpidez dos
prcpósitos de um Partido
que nasceu para defender
as mais belas asplrações
do povo brasileiro, consa

gradas em belo e alto pro.
grama.
Como eu devem os meus

prezados amigos e Os ude,
.nístas sinceros virem so-

males e para impedir que
volte ao poder o autor das
desgraças que cairam sôbre
a nossa grei e o nosso Es
tado.
Quero que me dispen-

sem de comparecer de cor

po à reunião que vão, rea
lizar, porque de alma es.

tarei com vocês, pedindo à
Deus aue os inspire e os
leve a -ser o núcleo que sal
vará da dissolução e sobre.
tudo da degradação o par
tido do Brigadeiro em Santa
Catarina.

Cumpre manterem-se
atentos, aguarelando opor.
tunidade para o restabele
cimento da unidade paetí
dáría, para, então unidos,
pô.Io no bom caminho.
Mas já agora cumpre

tomar posição para a con.,

cretização da repulsa. que
anima os corações dos ude
nístas que não têm' suas
consciêncías embotadas e

muito menos à venda.
Do -eorreügíonãrto
ARISTILIANO RAMOS

frendo as torturas da de.
turpação dos postulados da
nossa agremíação,

Desiludido, descrente
dêsses que, Iporr: processos
escusos, e à custa de muito
dinheiro, se aposssaram da
direção do partido, pus-me
à margem, esperando uma

'oportunidade, esperando
uma reação saneadora, para
ajudar a salvá-lo) da de
gradação a que o levaram.
Estou com a dtssídêncía.
Já estava mesmo, antes

dela aparecer, por que sen

tia o seu nascimento no

seio do partido, ante os

desmandos, as desonestída,
des, a corrupção que o ti.
nham avassalado, e trans-
jformado em um ajunta.
menta de aproveitãdores
inescrupulosos que, abu
sando da inocência e con

fiança que' o povo nêles
depositava dê�e.. se vêlm
servindo desregrada e desa ,

,

vergonhasamente.
Estou com vocês, para

combater sobretudo êsses

A DISSIDÊNCIA DA UNIÃO DEMOCRÁTICA NA

CIONAL, secção de Sanita Catarina, devendo aos cata

rinenses uma explicação da sua posição na pleito de 3

de outubro, vem fazê-la hoje, publicando a carta que

recebeu do eminente chefe Coronel Aristíliano Ramos, "

ex-interventor Federal no Estado e único sobrevivente

dos três grandes políticos que, em Santa Catarina, fun
daram a União Democrática Nacional.

O que nela se contêm e á verdadeira e_/única dire

triz compatível com o passado de lutas de todos os ude

nistas cujos principias continuam sendo os 'mesmos dá

queles que fundaram o nosso Partido.
É o nosso rumo e, para cerrarem fileiras em tôrno

dele, conclamamos os verdadeiros udenistas.
A DISSIDÊNCIA.

SíMBOLOS

Em Blumenau, numa festinha escolar, presen
te o sr. Governador e a exma. sra. Heriberto Hulse,
foi encenado um pequeno conto de fadas. A prin
cezinha fôra atingida e morta pela bruxa da vas

soura.

Aí, vendo a vassoura em palco, S. Exa. tocou
no braço de Dona Luci e riu. Fôsse como f'ôsse, ali
estava o símbolo da campanha udenista.

Mas a princezinha fôra apenas desacordada

pelo gênio mau da bruxa da vassoura. E o .príncipe
entrou, de espada em punho, salvou a princezinha
c pôs a bruxa da vassoura a Correr!

A primeira dama do Estado e seu ilustre.. espo
so aplaudiram sem entusiasmo.. BuSda.�p·es

-

i
.

.

,...... I
o SONHO E O FEIJÃO
O ónibus bornhauseano - recém saido das

oficinas do Estado, no Estreito - foi a Sorocaba
com seus alto-falantés berrantinos. A populaçãn
não deu bola. Algumas casas, irritadas com a �s
tridulência dos locutores, fecharam suas janelas.

Os propagandistas, decepcionados, resolveram
deixar o sonho pelo feijão. Fecharam os microfo
nes, negociaram alguns metros de lenha cortada,
encheram com ela o on ibus e vieram, silenciosos e

tranquilos, descarregá-la em suas respectivas resi
dências.

O tenente Fernando Viegas - militar que contes

sou sua aversão pela espada, porque é instrumento que
faz dodói - no seu discurso no comício do �. Estreito,
entre várias calúnias irradiadas pelo microfone que o

injuriára fora dos limites aceitáveis para qualquer um,
lançou cabeluda mentira contra a firma Hoepcke, Disse,
aos berros, para sensacionalizar a patranha, que Q Ins

tituto Brasileiro .do Café pagava '300 mil cruzeiros men

sais pelo depósito inexistente de café. na Rita Maria.
Eis a verdade: '

INSTITU�O BRASILEIRO DO CAFÉ

COMUNICAÇÃO
O Instituto Brasileiro do Café, secção

de Santa Catarina, declara a quem interes
sar possa que paga pelo Depósito que alugou
da firma Carlos Hoepeke S. A., na Rita Ma

ria, nesta Capital, a importância de Cr$ ..

25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros), men
sal. O contrato e a escrituração' dos respec
tivos pagamentos acham-se à disposição dos
interessados, neste Escritório.

Outrossim, no referido Depósito na da
ta de ontem, o I.B.C. dispunha em' estoque
de 37.377 (trinta e sete mil trezentas e se

tenta e sete) sacas de café crú em grão pa
ra consumo interno, que pod-e sei:'""verificado
no horário das 8 às 12 e das 14 às 17 horas,
diáriamente.

Florianópolis, 20 de setembro de 1960.
ANToNIO PASCHOAL APóSTOLO

Chefe do Escritório

G R I T O DE· A L :E 'RT A
A direção do PTB em Santa. Catarina, no intúito de

alertar o eleitorado consciente do Estado, cumpre o in

. declinavel dever de levar ao conhecimento do povo os

seguintes fatos:
1.0 - Os nossos adversá

rios, no auge do desespêro,
tramam recursos de última
hora, com o lançamento, às
vésperas do pleito 'de 3

de outubro, de boletins e'
outras publicações visando
a desmoralização dos can, D V ' E P"dídatos da alíaca Social; , e enio m opaTrabalhista.

.

2.0 - Tais notícias, que
já começaramj a Circular,
contêm revoltantes calúnias
e tôrpes difamações dirigi
das às pessôas de Celso Ra.,
mos e Doutel de Andrade.

3.° - O PTB está pro ,

movendo as medidas neces
sárias perante a Justiçl)"
Ipara responsabilizar cri.,

mínalmente os autores de
tais publicações, já que es

tas mencionam fontes fal
sas: e, portanto." não tra_
duzem a realidade.
4.° - O Partido Traba
lliista Brasileiro encarece
a necessidade de ser man
tida a proverbial serenidade
dos catarinenses, nunia de.
monstraçãO' de co.m.pleto
desprezo a métodos tão vis

e sádicos e cue constituem
a negação de todo e qual
quer princípio de ordem
moral.
Florianópolis, setembro de
1.960

ASSIM APURA
O deputado Doutel de Andrade respondeu o

desaprumo oral do senador Saulo Ramos-com um
desafio: mandato por mandato.

Assim apura.

REFÔRÇO ,

Blague do deputado Doutel de Andrade: "';N'ão
posso brigar sozinho com o Celso. Fui ao Rio bus
car refôrço: trouxe o Jango para briga-rmos em
três ... .contra eles ... "

.

Telegrama recebido pelo
CeI. Mauricio Spalding de
Souza:

.

DE ITAPIRANGA. Em
19-9.60

.

CeI. Spalding de Souza
Presidente Comissão Exe
cutiva PRP • Fpolis. .

Campanha Celso e Doutel
neste município e munící
pios minha zona coordena
ção caminha de vento em
pôpa. Deputado Flach re ,

gressou ontem zona Cha
pecó onde realizou comí
cios. Seguiremos agora pa.
ra percorrer minha zona
com 25 comício9 programa
dos. Todos companheiros
novamente trabalhando.

Abraços
Rudry Goel'cke

Coordenador 12.a Zona

INAUGURAIÇõES
No trecho re-Inaugurado da estrada Jorge. La

cerda, faltou o asfaltament., de uns 10 ou 15 me
tros, que serão pavimentados nos próximos dias.
Teremos: então, nova inauguração, mesmo porque II
estrada maugurada foi a de Itajaí para Blilmenau e
não a de Blumenau para Itajaí.

J�Gente Imporlan
te" Transferido

xxx ;
Depois de ter serrados os dentes com que preten_'

deu morder a verdade, o bravo militar (nada de espa
das) fica indóeil quando se diz que .êle já está fazendo
concorrência ao ... outro.

Em virtude da retrans
missão dos comicios da
Aliança da vitória. ficou
transferido o programá
Que entrevistaria o dr.
Aderbal Ramos da Silva.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


