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Celso e Doutel. a quatro a vitória
Estarão hoje em Palhoça e Santo Amaro Sexta ao Largo Fagundes

As candidaturas de Celso . Ramos e·

Deutel de Andrade já estão deflnltlvamenl
'

te consagradas pelo eleitorado livre de

;. Santa Catarina, Em tôdas as regioes que

percorreram, esquadrinhando todo o Esta

do Celso e Doutel tiveram recepções apo;
teóticnn, que os indicam como os francos

rovoruos do pleito de segunda-feíra pró;
xima.

A qUATRO DIAS DO PLEITO

Campanha vitóriosa da oposlcâo contra desespêro Udenista
.' r. •

-

. .' _'" . �.' -.
.

Claque vai� Atílio em comício de Irineu e 9 povo protesta �, Fiscais da Fazenda exercem coação -. Rlinio . .kdou em iVEa{1'a recomendando .

Celso e Doutel - Adesões são falsas - Celso e Doutel consagrados no Vale - Rubens N. Neves e L. Martinho Çallado no Oeste.
Joaçaba (do Corr-esponden.. atacado de votos benefício nista vg multando .os sem
te) MAFRA - 22-19,30 hs. candidaturas moribundas base vg por-mera presunção .

N�.m.a�� c.amnanha Irmeu et Jânio pt Povo. vg fazendo calculos astro-
de e;cJaremméll'to--ao e1in.õ:-- '7 iDêPil�"d� fiÍuiu�(W > norte - ((ªWi!!.��se çonfia nomícos, yg a fim amedron,
ràdo pedecista, percorrem hoje na _.zYG '9 falanao pa , tranquilamente vTt"õ'ria. es- tal' eleit;�reS' de Lollít vg
o interior do Estado, os lí , ra pOVO norte eatarmense petacular CelsQ- Ram'-·-et �g�.Ceho et Dçutél
deres da 'democracia cristã, recomendou ínsístentemen; dBJtVlis candidatos" -Chapa._ "I!-g _

residentes Seál'a et De Blumenáu - em 22.9.60

Dep, Rubens Nazareno Ne- te companheiros et eletto , PSD PTB PRP PL p�. Ooncórdia pt Nossa vitória
ves e Dr. Lídio Martinho rado livre desta Santa, Ca- dissidência lJDN pt (Corres, também nesses dois muni,
Calla.do, empenhados que tarina vg nomes honrados pondente) cípíosl continua garantida
estão na vitóriosa campa- candidatos Lott Jango CeL boa margem VOt0S pt SDS,
nha do candidato das opo, so et Doutel et 'Fulvio ean- JOAiÇABA - 25 - 11,30 hs, (Correspondente)
sições coligadas sr. .Celso didato prefeituJJl Mafra vrg' Oomíeío . realizado. Irineu
Ramos,

'

evidenciando' grãride -senso' Concór'dia v,!:, claque en , DE TUBARãO - dia 21.9-60
Os dois Ilustres líderes es , responsabilidade mesmo� comendada vaiou nome

tiveram n dia 21 do cor. pela paz social ._e ,!lo.r se- Fontana causando, forte re
,

rente, na Cidade de Joa , rem Inconstetàvetmente ca., pulsa população. vg inclusive
çaba, oportunidade em que, tólicos romanos praticantes grande quantidade udenís-
pela Bádío Herval d'Otste,

•

t·t ais re PRESIDENTE COMIS'SãO
foram entrevistados poLo pt Acrescentou mais se- as vg mUI os qu I se -

.

<"" .

t t' I nte ca tiraram local pt Colono ara, EXECUTI-VA PRP- Fpolis
Verea'dor Nelson Pedrini, rem mcon es ave me -

t' d tinos que procurou vg Inultimen ,

numa palestra radíofôníca garan Ia segura es .

id Pá t' ob te 'vg consertar situação, vg
que agradou imensamente. nossa querr a a .rra s

t
�

d D t ,......s elogiand(} Atílio Fontana pt
De Joacaba os dois líderes pro eçao . e eus e, ans�

SDS. (Correspondente),/f1edecistos 'rumaram: para legítimos fa�íIi!j. barriga-
a Cidade de Xanxerê. verde pt Com a UDN et as.

hsim bi pt Professora Escola JOA'ÇABA - 25 - 11,30 s.

Estadual Bela Vista do Sul
"DLTIMA H O RA "

promove festa pública cuja
il'enda reverterá benefício
compra material escolar
enquanto isto. dinheiro povo
eh destinado compra por

Hcje os candidatos da redencâo QJ
Santa Catarina estarão em Palhoça e san,

to Amaro, para na sexta-feira encerrarem

com 'um comícío.rnonstro no Largo Fa

gundes o seu giro pelos 102 munícípíos do

E�bdo,
A roto ao lado é do comício de Criclu-

egas godinho
escreveu

IHOM[NS U[ GOVERN�
.

Há meio século, precisamente na data de hoje, ,

28 de setembro, assumia o govêrno do Estado um r
dos mais ilustres varões da República, eleito pelo ..

povo da sua terra para o seu mais elevado posto:
.

Vidal Ramos.
Político da velha guarda e republicano que ma

drugava nos albores da propaganda, trazia a estru,
turacão moral e a formação cívica, com raizes no an

tigo i'egime que, apesar dos seus defeitos e das suas·

imperfeições, sabia consagrar as mais altas virtudes
humanas e para o govêrno que se iniciava baseara
o seu programa administrativo no binômio - viação
e educação,

Não se haviam apresentado ainda, nos primeiros
anos dêste Século, para nós, província que vivia da
sua agricultura e do seu comércio, sem industriali
zação e sem população de incômoda densidade, os

problemas sociais. que já se faziam sentir nos gran
des centros e qlfe só chegal'iam até. nós depois de
tl'allscol'l'ido o primeiro quartel do milênio, para se

agTaVarem na sua segunda metade. Tínhamos, .como

todos os povos tiveram, em tôdas as é}}ocas, os nos

sos p'obres ----: mas não sabíamos o que era o paupe
rismo; possuIamos Os nossos (lesaJusta.dos, m�s a

solidariedade dos homens que se conheCIam reCIpro
camente e mutuamente se ajudavam, supria as defi
ciências assistenciais. Éramos um povo pobre mas

feli% trabalhador e honesto, vivendo a sua vida
üanúüila e pacata. sem grandes ambições mas tam
bém ausente de desenganos.

ISalvo as lutas políticas, que algumas vezes se

extremavam e que haviam culminadO no. banho tle

;;angue de 1894, sem todavia conhecerem jamais as

ousadias dema�ó.gicas dos noSsos dias, o. nosso Esta
do não conhecIa outras angústias nem outras· dôres
que as decol'l:entes do isolamento em que viviam as

poptliações e a do precário sistema educacional então
vigente.

A nossa vida regulava-se pelo l'ítmo da chegada
dos paquetes com as notícias que haviam sido an

terioI'mente da Côrte e que agora. eI'am da Capital da
República. Eles é que tl'aziam os jornais, jornais sem

manchetes e sem clichês, ,com as últimas intrigas
políticas que se faziam em tôrno .da Cadeia Velha,
do antigo Paládo do Conde dos Arcos ou do Itama�
tatí. Os órgãos da imprensa local, que catavam as

notícias naqueles jornais e em cujas red'ações aVl1l-.
tava a cola sôbre a tinta, abriam es:paço para 1'0-
mânticos folhetins, que a matéria era curta - e nas

farmácias discutiam os chefes as minúcias trazidas
por algum .correligionário chegado de viagem. O te
légrafo era usado raramente, para as notícias sen

sacionais, para veicular as. grandes alegrias ou as

grandes dÔl'es da nacionalidade. Não havia rádio
llem voavam aeronave�, enchendo os espaços de sen

sacionalismo.
(Continua na 2.a página)

/ ...

CEL, MAURICIO SPAL
DING DE SOUZA

Campanha! contínua vi
toriosa pt nosso programa
Rá'dio Tubá com magnífica
repercussão pt Supostas
adesões publicadas .

capi,tal
IVg elementos excluidos e

nãq pertencentes nosaasi
hostespt SDS.
(Ass.) José Pedro Silva
Secretário Municipal PRP

desmentirá hoje as ca

lúnias de um boletim

Fiscais Fazenda Estado
Gélio Osório et Raul Pires
promovem grande campa
nha perseguição comercian
tes não rezam cartilha' ude,

SeO'undo informações de
São "'paulo, os diretores e

redatores do jornal "ÚLTI
MA HORA", apontado co

mo fonte transcrita por
um boletim anônimo, re

centemente aqui espalha_
do com calúnias e insultos
contra o deputado Doutel
Andrade - mostrara.m..,se
e��arl'ecidos com a falsi
dade aqui praticS1da e au

torizaram seus a-dvogados'
a ingressarem em juizo
para a apuração e a puni.
ção dos falsários, por cri

me também de uso inde-:,
vido dO ·nome do- jornal:
Em wa edição de hoje

- 28 de setembro - úLTI
MA HORA opqrá formal
del:.·mentido aO boletim dos
falsários: Jornal prontifi
COll-se fornecer documen-

,

tos interessantes qUe ates
tam a vilania dos falsários
que aqui fJZ valeram do
crime para atacar o vito
rioso lider trabalhista.

I PARA O POVO
Celso e Doutel não limi

'taram a sua ação aos con-_.
chavos desonestos aos es

critórios, nem aos acôrdos.
selados nos guichês de .

bancos. F01'am até o eleL·
tor, e .El. �?� _ trans111-it.iram a
sua mensagem de renova
ção.

.

Este é U7'1. dos motivos
qlte assegur._, áo a sua
tória..

•

;>·'1

Telegramá recebido pelo
CeI. Maurício. Spalding de
Souza, Presidente da Címís;
são Executiva Regional do
PRP -,!

CeI. Spalding - Fpolis
Prazer informar qua nos,

sa campanha foi íntensítí
cada ao máxímo zona sob"
minha [urlsdíçâo vg mór.
mente agora com a presen,
ca dos companheiros Jade
Magalhães vg Mosiman et
Veloso nt Pessoallnente
constatei

-

apoteótica recep ,

tivídade candidatura CeI_
SO Ramos todo Vale ltajai
pt Pelo bem doBrasH -

(Ass.) HONORATO TOME
LIN

Coordenador dai 7a. Zo·na
e Presidente
D.M. do P,R.P. em Blu-
menáu

C�u�im afoito
Três obras Se destacam,

em fotografias, num qua
dro colocado à rua Felipe
Schmidt, p1'óximo ao Chi�
quinho: estráda do Rio do
J:(.astro, usina do Rio Júlio
e asfaltamento Itajaí-Blu
menau.

Na ]Jl'iméira, agora (:112-

feitando o sr. Bornhausen,
seu fracasso foi espetacu
lar. Depois de inaugurar a

portentosa rodovia, esta
fechou e só agora, depois
de mais de 25 m·ilhões ne
la empregados, começou a
dar passagem para peque
nos earros ...

--... As obras do Rio Júlio
foram totalmente parali
sadas durante todo o go.
vêrno Bornhausen. Coube
ao saudoso Jorge' Lacerda
reiniciá-las de farma a
não poderem mais ser pa
radas. Com isso o Norte
sofreu 5 anos de atraso na

SOlUÇÜO do problema en61'_

gético, graças ao sr, Bor
nhausen - que hOje se

enfeita com o que não fez!
Dó asfaltamento da es

trada Itajaí-Blumenau
obra contratada também
pelo saudoso Jorge Lacer
da - não há um metro
devido ao sr. Irineu Bor
nhausen. O que êle fez fo
ram 1.200 METROS de pa-

. ralelepipedos. E ago1'a se

enfeita com o asfaltamen
to., ,

Chupim caradura assim
é fenomenol!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3 MARGOT Paim Luz, muito comentada
SUa beleza e elegância na cidade de
Lajes. Beatriz Branco um brotinho ele:
gante que iêz sucesso com seu vestido

, r-eetnitantes em orçanâi tràtJalhadrJ,
com tenras e bordados. Tania Fialho
muito discutida sua graça seu vestido e

foi assim considerada, "garota do Alceu". lO FESTEJA os seus 15 anos hoje, à "Gla:
<, mour" da cidade, Srta. Terezinha Amim.

4 O JOVEM Sr. Telmo Rogério Ramos, 4.0 . A aniuersartante recepcionará convida
anista da Faculdade' de MediCina em' dos nos salões do apto. do Edifício da
Porto Alegre, foi o Rei da noite de sá- Ford, com uma elegante reunião. A Co:
bado. Par contente da srta. Yara Va- luna Social associando-se ao aconte:

li
tente. cimento deseja a bonita Terezinha os

J melhores votos de felicidades.

':%��I;�S�!���:%�;�;%:::;%!������S%SS�%%%%%S%SSS%S%:%:%%SSS�
Egas Gadinho...
(cont. da última pág.) . ceíto que, do Paraná, do Rio calmente no conceito de tôda

Dentro dêste quadro, ví; Grande do Sul e até do,�io .a Nação e' ocupava com brí,
dal Ramos pôde, com tôdas de Janeiro, acorriam estú- ,lho Os seus mais altos postos,
as dificuldades orçamentá, dantes pará as suas

.

elas- gostava de passear pelas ruas
rias fáceis de imaginar rea, ses. da nossa Capital, conferindo
lizar o seu programa, 'sem Homem sobrio e discreto,

o que via com o que lhe re,
os percalços com que se a quem' riurica faltaram a

tinha a memória do passa
defronta o adiministrador da .dignidade e a compustura do, como o 'mais simples e
atualidade, O seu desejo, no cargo ou fora dêle, soube humilde dos cidadãos.
que foi compreendido pelos. razer.se respeitar e Imporcsa Homem a quem o desttno

OSVALDO MEL(
catarinenses, que aliás nun-I à estima dos seus concída; permitiu ver um filho':_ca lhe negaram, justiça, foi dãos. E realizou mais do que Nerêu _ e um neto _ Ader.,CARTA OU BANDEJA CO:M PASTEIS? A carta odI' I lt <

.

e e evar o mve cu. ural I
se propusera fazer: � quan , bal _ subirem ao mesmoque por esta coluna, enviei ante-?nt�:n ao dr. José �e:v- da nossa gente e de

mte_, do deixou em 1914 o u to
.

d' I díton Nogueira, deve ter passado mcolum� pela revls�o, grar na comunidade barriga, governo c�rcado da ;impaSt�al ���dad�u�cc��r�ne�e�;V�on_IParecendo assim uma autêntica bandeja com pasteis, verd a
.

I "

, ,
, •

r
e s. _nossas maI� O�I- geral, entreg:;lra à nossa Ca_ cedeu a ventura de não seHa de tudo naquela coluna. , quas reglOes que, entao ,de- 't I 'd I

' t· d" tPazer em vêz de pezar. Minúscias em vez de minu- vido- à contestação de l-imi_ �I a'n ad'f�ua:e e c.e: esgot.osd,sen 11'

d Imtmu o

'lnhos �e�s
,

, .,
10 I IcarJ>, a fISIOnOmIa escen 'en es g.ue e segUI-clOsamente, etc., etc. tes, mal chegavam as mar_

.

d 'd d
'

É que a gente, dr. Nogueira anda com a cabeça. gens do Rio do Peixe estrelO
,a CI a e, preparando_� pa- I h, -

ra as obra que H T
ram o exemp o e om'aram

cheia de politica... tando-Ihes o laços de soli_ L
- s. erCl 10

a tradiç-ão. Vivesse ainda, es-E então vai-se saboreando pasteis. " de brisa. daridade e de comum inte_ uz, .anos, depOIS empre_ taria hoje a rever_se noutro
COMO ELE MENTIU AO MARIDO DELA Pri- rêsse. enderia. As principais cida-

filho, que se .aproxima doln'eiro ato de B. Shaw. Levado anteol1,tem á cêna, no Clu- des do Estado ostentavam IGovêrno ,do Estado cercado
b 12 d A t (E ) AtI'ng'I' t

os seus! Grupos Escolares,e e gos o. m arena. u as suas me as. da simpatia e da confiançaDireção do profess.ol' A. Nunes Pires. Contra-regra Ninguém ignora neste � qUe ainda existem como

Imarc d b d
do catarinense. E' que pos-

e iluminação de Nuno Campos. do, felizmente, o êxito da Os e sua o ra .e go_ suiria êle a tranquila certe-,Ela - Aparecida V. Dutra. Êle - Carlos A. Sch- missão c,e profesores paulis_ vêrno, e viram_se lig'adas za de que também êste;'Celsom.idt. O marido-Péricles Pra.de. tas, equipe brilhante chefia_ ,entre sI, saindo do isola_
Ramos, saberá, eleito comoAgradou bastante aos que assistiram essa hora de da por Orestes Guimarães e

.menta em que viviam.
esperamos, manter a mesmaarte. da qual ainda resta em 'nos_ Mais (lo qUlt isto, VLdal linha de conduta, caracterís_Com os nossOs aplausos, êste palpite! Repita-se o SO meio, aqui se tendo ra_ Ramos deu a N.ereu Ramos, tica de sua estirpe, e hr.n_ato e terá ainda mais aplausos e admiradol'es. dicaclo em definitivo, esta seu filho, d exemplo de• "I rar a tradição que se ini_Ao professor e amIgo Nunes Pil'es, um convite: não figura querida cio mestre

.

austeridade e de probida-
fique somente nisso. João dos Santos Areão, cqui. ç!es com que êste cataria�m_ CiOt há cincoenta anos, na

Continue. Ha muita coisa boa para o amigo a.pro-
da a de hoje, tradição de

pe que reorganizaria en- se ilustre, seguindo a tra_ 1 d d d' 'd dveitar e deliciar os que admiram a arte. tão, em bases moderna's e
lOnra ez e 'e Igm a e em

dição paterna, sublinhou h d
'

QUAL·QUER OPORTUNIDADE SERVE A t d' omens e governo.con ece pe a'gogicas, o 'nosso red'tl_ as linhas indeléveis do seu
ag'ora por toda a parte. zido aparelhamento de en- govêrno, ao qual se eleva_

E veria que o povo de sua

O lle acontece? I' N'
, . terra tambem con!;" nes_>

c • s no. mguem Ignora que ria vinte anos depois. • .-

Apenas, isto: O grande movimento pelo pleito do Vidal Ramos colocou um fim tas mesmas virtudes, certo
d:a 3 próximõ, ofereceu mais outra magnífica oportu- às experiências sempre pou_ Nos derradeiros anos da de que, tal Pái, tal filho. U'm
Lidade para os "a'ltistas". co ,durodouras no tocante ao sua vida, já afastado das :já provou que' assLm é; o ou_

Enquanto o povo se agita e não pensa em outra 'nosso ensino secundário atividades políticas, depois tro, nesta data, não igno_
coisa senão na políca vão aumentando os preços nas tendo aqui fixado, em base� de ter percorrido com ,dig- ra que sombra paterna se es-

illcl·cadorias. sólidas e defintivas, s ed'u_ nidade tódos os postos ,u� �ende sôbre o seu destino,
Quanto aos gêneros nem se fala. cadores jesutitas, que fun_ o Estado lhe pode oferecer certo de que êle não se tor-
O" pagante::; distraidos não diio atenção e daí, a daram o Ginásio Catarinen- Vida� Ramos, revendendo- nará. indigno do nome que

opoi'luniclaclc para os eternos gananciosos. se, hoje COlégio, que desfru_ se nà figura do filho esta_ leva nem das tradições que
É uma talamidade e um senvergonhismo tremendos .• taria de tão renomado can_ dista que ascendiar verti- o acompa'nh9Jn,

MARLETE MAFRAANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE

E' para nos motivo de

satisfação r€lg-istrar na da
ta de hoje o 90. aniversário'
da elegante menina MAR-

ILETE, dileta filha no sr,

Ipólito Mafra e de sua ex

ma. sra, Olga Mafra.
A aniversariante na resi

dência de seus pais otere,
.cerá a suas amíguímhas
lauta mesa de doces e gua
ranás.
A MARLETE e seus pais

as felicitações de "O ES-
TADO".

MENINA DOJ,tIS
COELHO

HELENA

Com s,atisfJlção regístra ,

mos na data de hoje l:J ani
versário natalício da menina
DORIS HELENA, estima
filha de nosso colega de tra,
balho S!·. Hermundtno Coelho
e de sua exma. aspôsa d.
Benilde M. Coelho.
A aniversariante e seus

dlgnos pais as felicitações de
"O ESTADO"

-

MENINO EDSON TADEU

Completa na data de hoje
seu promeiro aniversário na

talício o robusto <garotinho
Edson Tadeu, alegria ,do lar
do nosso companheiro de
trabalho jornalista Pedro
Paulo Machado e de sua

oxma. espõsa d. Maria das
Neves Mello Machado.
Para comemorar a data,

Edson oferecerá aos seus

amiguinhos uma mesa dedo
ces e guanrauás ,

Ao pequeno aniversariante
Os nossos cumprimentos.

CANETA ,PERDIDA

�Parker 51 - perdida entre
o trajeto da Academia do Co
mércio e a Rua Anita Gari
ba1di. Traz o nome

-

gravado
NE:r.;SON. Objeto de estí,
'mação pertecente a pessoa
já falecida. Poderá ser en

tregue à Rua Anita. Garíbal;
di, 26, que será bem grati-
ficad'a.

[leitor sem titulo vofa
I

Alguém me falou a .respeito da retenção de ti- I

tulos por parte de certos cabos .eleitorais.. Não �e
preocupe. Saibam todos que o eleitor que tryer o. tí- I
tulo retido em mãos de terceiro ou o houver perdido,
mesmo assim poderá votar. Procure saber no cartô- I

rio em que secção se acha :inscrito e no dia do pleit? .

apresente-se na mesa designada pois o seu, ,:oto ser�
aceito sem complicações de qualquer especte. A lei

eleitoral é muito sábia na
.,s�l?ção à matéria, focali-,'zada vindo derrubar, defínitívamente, com a per

missão dada ao eleitor que não estiver de posse do

título de mesmo assim votar, o escandálo da compra

de' títulos eleitorais, de. que tanto se falava em plei
tos anteriores. Uma observação: comprovada a re

tenção, o infrator será processado c�iminalmente"
nos termos do Cód. Eleitoil'al. I

O eleitor só poderá votar na secção mencionada

no seu título, salvo os fiscais de Partido e casos ex-
,

.

tos na Ieí I
cepcionais expressamente previs os na ei. r

(Tópico de um artigo do dr. Marcilio Medeiros,
íntegro Juiz Eleitoral de Blumenau).

PARTICIPAÇÃO
MARIA CECILIA, participa aos parentes e amigos

de seus pais, Delmo da ISilva e Maria Terezinha Leal

da Silva, o nascimento de seu irmãozinho Eugênio,
ocorrido no dia 24 de Setembro na Maternidade Carrné

la Dutra.
------------------------------

,I
' comectrenos Sociais

A novaRãinha doClube 14 de Junho é Yara Valente
O simpático casal Sr. e Sra. Dr. Jorge Barorso foi o anfitrião
da semana.

Engalanou-se o Clube 14 de Junho. na Cidade de Lajes, para o tradi
cional baile das Debutantes, que realizou-se na noite do último sábado. O
salão artisticamente decorado com .cravos brancos e vermelhos, teve ainda
maior realcescom a presença dos associados que la estavam, numa elegância
toda a parte, e merecedora dos melhores elogios. Antes de iniciar a apresenta
ção das Debutantes, Yara Valente, a nova Rainha do clube em fóéo, desfilou
com toda sua beleza e simpatia ostentando, um lindo vestido na cor rosa. Duas
princezas acompanhavam sua majestade: Srtas. Myrian B. Avila e Jonilda
Vieira. Vinte e seis Debutantes, desfilaram pelos salões do Clube 14 de Junho:
Maria de Lourdes Regina Pederneiras, representante da cidade de P. Alegre,
Tania Helena Fialho e Margot Paim Luz representantes do Clube 12 de Agos
to de Fpnlís., Beatriz Maschenveng representante da cidade de Rio do Sul,
Raquel Beber, representante da cidade de Joaçaba, Marilda Ribeiro represen
tante da cidade de Curitibanos, Beatriz Branco, Clairê Chíoradia, Elza Azevedo,
Eneida Chenkel, Heloisa Amorim, lone Lohmnm, Laurete Sell, Iva Montene
gro, Lorena Casagrande, Maria Branco, Maria Varela, Mery Araujo, Nelma
Cordova, Neuza Araldi, Sandra Lisboa, Sorria Ribeiro, Vera Granzotto Zellka
Castro e Zélia Malinverni. .

I,'
O famoso conjunto "Síncopato", ofereceu as tradicionais valsas as De

butantes e deram então, início a maravilhosa noite de gala.
O simpático e elegante casal 81'. e sra, Dr. Jorge (Lourdes) Barroso

Presídente do Clube 14 de Junho, receberam os melhores elogios pela bem
organizada festa, que apresentou aos associados, � visitants e as Debutantes
do Ano.

1 YARA Valente, a maaestaae em toco,
recepcionou o society lajeano e visitan_
tes, que circulavam naquela simpática
cidade, com uma bonita festa campes
tre em sua magnífica fazenda. 'Seus pais
Sr. e Sra. Mingote Valente foram de
uma atenção toda especial para com os
conoiâaâos de Yara.

Miss Elegante Btinçú da Cidade de La.
[es, que acredito no seu sucesso no âes:
file final.

6 O CASAL Sr. e Sra. Ibrahira Simão, não
compareceu ao grande baile de sábaâo.
Sentimos a falta âo elegante casal.

2 ALZIRINHA Ramos Branco, recebeu a

visita do acadêmico de 'Direito SI1. Huâ:
son Guimarães.

7 OS JOVENS SI'S,: Nilson Campos e Paulo
Henrique Furtado foram os ,mais dispu
tados durante um coquitel que acon
teceu.

� A SRTA. Wanira woui, prof. de' piano
das mais credenciadas na cidade de La:
[es, é realmente uma simpatia.

f

9,NEUZA Campos passou o uieeck=enâ,
circularuiá nas reuniões com um jovem
Sr. que será futuro Deputado.
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Com Celso na governança,
A vice Doutel de Andrade,
Regressarão ao Palácio,
A sumida austeridade.

Para seguir Juscelíno,
Qtfe tudo ao Brasil tem dado,
Candidato igual a LOTT
Ainda não foi lancado!
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NO MUNDO DO C1NEMA
Há dias atráz comentamos sôbre a propaganda

cinematográfica que lançada e111 série, em cima das
eleições, visa certamente ressaltar os predicados do
govêrno udenista. O diabo é que o artista principal
H.H. está sempre em segundo plano, perdendo campo
para a atuação do Colono de araque.

Semana passada o mesmo filme. Inaugurações
e mais inaugurações, de até obras inacabadas e em
tôdas a figurinha. impertinente do colono de' men
tirinha.

Dêste jeito o sr. Irineu acaba ganhando o Os
car de melhor coadjuvante.

Recomendamos para a próxima semana as inau
gurações Movietone, Rio do Rastro, tôda pavimen
tada. ,As cinco hídroelétri: as funcionando. Reinaugu,
ração dos melhoramentos da Elffa cpdmp. E para
finalizar um rol completo sôbre a nova e magnífica
plataforma do Senador Colono Velho.
O HOMEM DO DINHEIRO f

O banqueiro é uma figura que amedronta e�
assusta; por isso lrineu teve que

.

arranjar a más
cara da INCOcracia a feição verdadeira e arranja-

Iram-Ihe,
então a do colono velho. O magnata, de, co

lono é que não tem nada.
Banqueiro que é o que êJe é sua mentalidade só

pode. ser a de banqueiro frio, calculista, cuja rea

ções são tôdas a base de cifras e o raciocínio na do 1
ouro. j
INFORMA MAQUIS GDA '

Atenção Concórdia! A caminhoneta placa 0-90
pertence a Polícia Militar e para aí partiu no dia
] 9-9-60.
AS I\USCARAS DE BONZINHO

Porque é que a propaganda oficial apresenta o

banqueiro como colono?
Porque banqueiro, para ser bom banqueiro, tem

flue ter mentalidade de banqueiro. Um bom ban
queiro. Um bom banqueiro tem que ser aquele que
coloca o seu banco acima de. tudo como o fizeram
Irineu aqui e Jânio em São Paulo, presos ao grupo
econômico que os tutelam e lhes indicam os meios
de aumentarem as rendas à custa do povo.

Ora. .. com tal aspecto não era possível apre ,

sentar-se' ao povo para pedir-lhe o voto. Dão as
máscaras enganadoras: o engraçado "clown" ou o

bom colono ...

A UNICA ESPECIALIZADA

AO COMPLETAR UM ANO DE ATIVIDADES

EM NOSSA CAPITAL, AGRADECE A

PREFERÊNCIA QUE VEM RECEBENDO

.

"OTICA
FLORIANÓPOLIS

BLUMENAU ITAJAI

EXTRAVIO' D�E CADERNETAS
Foram extraviadas as cadernetas da Caixa Econô

mica Federal Florianópolis sob nO 7453 3a Série e 4402
2a Série.

AVISO
"BINGO DAS JOIAS"

O BINGO DAS JOIAS PRó CONSTRUÇÃO DO
HOSPITAL E :MATERNIDADE SAGRADA FAMíLIA
DO ESTREITO - FOI TRANSFERIDO PARA O DIA
25 DE NOVEMBRO - DIA DE SANTA CATARINA.

A COMISSÇÃO

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

com duas sal;s, ,três quartos, dois banheiros e demais
dependências. Terreno todo murado. Facilita-se o paga
mento. Tratar com Passoni, pelos telefones 2100 e, 3182.
Ver 110 local das 9 às 12 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CENTRO
Rua Cans. Mafra

VENDE-SE
ESTREITO
Rua Aracy Vaz 'Callado
Casa
Balneário
Terrenos
Viaduto:
Rua São Jorge
Terl'eno.
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
CAPOEIRAS
Rua Apiai
Terreno
�ua Portella
Terreno

Sasa
Rua Altamiro Guímarães,
Esq.
Casa
Rua Tiradentes Esq.
Casa
Rua Almirante Alvin
Terrenos
Rua Brig. Silva Paes
Terreno
Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno
Avenida Mauro Ramos
Terreno
Rua Critovão Pires
Casa
Rua Rafael Bandeira
Terreno I

Rua Esteves Junior
Casa
AGRONÔMICA
Rua Alm. Carlos �. Carneiro
Depósito
Rua São Vicente de Paula
Casa
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sítio e/52.000 m2

!tORRO DO GERALDO
Loteamento fortella
Terreno
êOQUEIROS
Rua Des. Pedro Silva
Terrenos 1 'S
l,tua Juca do Loide
terreno
nua Pascoal Simone
Casa
:SOM ABRIGO:
Rua Ipanema
Casa �verâneio)

ALUGA-SE
CENTRO
Rua Conselheiro Mafra
Sala Ampla P/ Escritório
Rua Gerônimo Coelho
Salas p/escritório

liua Almirante Lamêgo
Casa residencial
liua Alvaro de Carvalho
Sala comercíaí :

com Insta-

INFORMACÕES DETALHADAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Schmidt, D.O 37 - Sala 2-A -

EOlflCIO . GMNAOftRft
APABTAMENTOS tM CONDOMíNIO

RUA FERREIRA LIMA

(ao lado da rdt. dei Medicina)

FINA�CIAMENiO EM-5 âNOS-

'flIII(
.

Inlormações: ...�

Para Presidente da República

x

=-/. Jânto Quadros

Adhemar de Banas

-x I Marechal Henrique B�Ptista Dl1fflt>s
'I'eíxelra Lott .

- .

Para Vice-Presidente da República

'Fernando Ferrari

João Goulart (Jango)

Mtlton Campos

l
l

P,ERSONAGEM "RA-DAR" DA SEMANA
Nome - LIG1A RIBEIRO MOELLMANN

Filiação - Ana Elisa Ribeiro Moellmann e José da Costa Moellmann.
Natural - Florian6polis.
Onde estudou? - Fiz o primário e Ginásio no Colégio

Coração de Jesus e o-Curso de Professôra Pré-Pri
mária no Colégio Bennett do Rio de Janeiro.

Frequenta. algum clube? - Frequento os nossos dois

simpáticos e tradicionais clubes: O Lira T. C .. e o

Doze de Agôsto.
Gosta de dançar? - Gosto bastante.
Qual a distração de sua preferência? - Um bom bate

papo com amigos interessantes.

Aprecia � leitura? - ;Sim, imensamente. •

Qual o gênero de literatura que Prefere? - A literatura.
'

filosófica, a poética, a histórica e biográfica.
Qual o último livro que está lendo? - "As Fôrças Mo

rais" de José Ingenieros.
Gosta de cinema? - Gosto muito. É uma das minhas

distrações preferidas.

Qual o filme que lhe impressionou? - "Hamlet", com

Lawrence Oliver.

Qual o gênero de música que prefere_? - Prefiro a m�
sica clássica embora goste também de algumas mu-

sicas populares..
Qual a festa mais bonita do ano? - Na minha opinião (J Natal, celebrada de

acôrdo com os velhos costumes a'lemães.
.' . . -. _

Quantas cidades já visitou? - Rio de Janeiro, São PaUlO, Curitiba, Ribeirão

Preto e Brasília. .
.

Quais as peças representadas pelo teatr� b;asileiro que mais impr��siona,�am
e os atôres nacionais de sua preferência'[ - As peças foram: Otelo de

Shekaspeare e "Seis personagens à procura de um ator" de Pírandello.

Os atores são: Paulo Autran e Cacilda Beeker.
.

O que é que faltam na Raroscap? - Um plano de turismo bem idealizado.
Qual a f'lêr de sua preferência? -;- A, rosa, pela sua 'beleza, exu_bera?t�.
Gosta de política? - Não da atual porque carece de conteúdo idealístico.

Dos espetáculos que você viu no Teatro �unicipal do Rio de Janeiro, quais
os que mais a impressionaram? -1 A Ópera de Pequim, o Porggy and

Bess de Gershwin, o pianista Arthur Rubstein e a bailarina 'I'amara

'I'oumausova. .

Se 'você fôsse a Europa, quais os países que gostaria de visitar? - Portugal,
Espanha, Itália, França, Grécia, Alemanha e Holanda. Gostaria de co

nhecer também da Ásia: A índia e a China.
O que acItia da Coluna "Radar"? - Uma. das melhores do gênero. Merece os

mais efusivos aplausos.
Diga o que quiser. - Quero agradecer a maneira gentil pela qual me íntre

vístou homenageando-me no dia do meu aniversário. Faço votos para que
sua coluna continue em pleno êxito.

O colunista, felicita a entrevistada, pelo seu aniversário que hoje, transcorre.

Miss Florianópolis, fi)l ho, .

do Lira -T. C., recebendo da

sra dr. Percy Borba um Ra.;
malhete de Flôres, em no ,

me da Diretorta do Clube

Tenho registrado até o

presente momento és nomes
de vinte debutantes do Lira

T. C. para, o próxímo dia

15 de outubro.

MARISA RAMOS, foi esco

��
- lhida "RAINHA DA, PRI-·
MAVERA" de 1960.

RAQUEL MELO, debu

tante do Lira T. C., ofere

ceu as suas amíguínhas
uma elegante festa de 15.0

anos, na residencía dos seus

pais.

, .

�CON�dRCIO TAC CRU2�IRO 00 �UL

.. -_:_
------------------------------------------

PARTICIPÁÇÃO
Olavo ,Positas e sra e

Francisca Possas vva. Francisca Souza

Participam aos parentes e pessoas de suas relações
o contrato de casamento de seus filhos

NELZI e NORMA
noivos

�Flol�ianó�olis,. 23 de--Setembro de 1960
::-,,;;;,1 ...

DESENHISTA
OSCAR PALACE HOTEL,

homenageará os debutan-I
tes do Lira T.,C" com

um,'chá.

No próximo dia sete ha-

verá um jantar no Lira T. Admitimos um, para desenho publicitário.
C., oferecido as debutantes sem prática. ótima oportunidade para elemento
e aos seus pais. I cíador desta especialidade. Procurar sr. Matias,

\ Fernando Machado, 6, 1° andar. .

mesmo

apre
Rua

Alenção eleita, - 'clmo
; você deve volar ell
lOTl-JINGO-CELSO-DOUTEL

1°) - EM FLORIANóPO'LlS, nesta Eleição de 3 de outubro de 1960, O
ELEITOR PARA- NOTAR, deverá receber 'do Presidente da Mesa
- DE UMA Só VEZ - 2 (duas) Cédulas Únicas, sendo:
1 (uma) Cédula Única para Presidente e Vice-Presidente da Re

pública.
1 (uma) Cédula-única para Govern�«lor � Vice-Governador do Estado.

2°) O ELEITOR depois de receber do Presidente da Mesa - DE UMA
Só VEZ - as 2 (duas) Cédulas únicas, irá à CABINE para marcar

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

tos, devendo TRAZÊ-LAS DOBRADAS - SEPARADAMENTE - pa
ra cnlocá-Ias dentro da URNA, depois de mostrá-las DE LQNGE -

aos Fiscais e Membros da ·Mesa.
3°) - NA CÊDULA úNICA para Presidente - e Více.Prestdente da Repú

blica, o nome do ____, MARECHAL HENRIQUE B'APTISTA 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 aoIado esquerdo dêste tolheto),

4°) - NA CÉDULA úNICA para Governador e .Vice-Gov�rnador do Estado,
os nomes de - CELSO RAMqS e DOUTEL 'pE At'lDRADE - estão
ambos colocados em PRIMEI..RO LUGAR (Veja a colocação oficial e

o modêlo «la Cédula, na. ilustração ao. lado díreíto dêste folheto).
5°) - NO MUNI,cíPIO onde houver Eleição - TÀ.MÉ� - para a Pre

Ieltura Municipal, O ELEITOR PARA VOTA.R, deverá receber do
Presidente da Mesa. - DE UMA Só VEZ - 3 (três) Cédulas Úni
cas, sendo:
1 (uma) Cédula Única pnra Presidente e Vice-Presidente da Re

pública.
1 (uma) Cédula Única para Governador e Vlce-Governadcr 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 3,0 Presidente da Mesa, � que êle é obrigado -

POR tEI - a ensinar como deverão. ser DOBRAD.;I\S AS CÉnULA.S.
Quando o Eleitor receber as Cédulas únicas (duas ou três, conforme
o caso) deve VERIFICAR NA PRESENÇA DE 'rODOS, se as mes-

.

mas .Cédulas não têm nenhum sinal OlL marca,

7°) - MUITA ATENÇÃO ELEITOR ......... Se você perdeu seu TíTUI,O EJ•.El
TORAL, não tem nenhufma importância - mesmo porque, AGORA, é
}lermitido VOTAR SEM O TíTULO - bastando apenas que você
AINDA SE RECORDE do núm�ro e �o Iocal de SUA SEÇÃO em, que
votOll �Q, úLTIMA ELEIÇãO. Se enca...trar dífículdades para sabei'

_ qual o �número da SEç.ãO, peça informações, no. Cl;trtório Bleltoral ou
eneão com qualquer dirigente do PSD..;PTB.PRP-PDr e Pl.,

I
/

-I

X Celso Ramos

. Irtneu Bornhausen /

Para Vice·Governador

x I Doutel de Andrade

Carlos Gomes de Oliveira

Martinho Callado Junior

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Á�BITROS: CRS 1.500,00; AUXILIARES DO ÁRBITRO: CRS 500,00 Na reuniã.o de sábado dos clubes com a FCF pouco ou quasi na-
da se decidiu com relação ao certame esladual de fulebol. 0, início da- dispula foi venUlado, mas nada e decidiu quanto à dala. Do que
mais se cuidou foi da laxa de arbilragem para os encontros, lanlo da fase de classificaçã.o como dà elapa final. Fi cou decidido que os

árbilros receberão mil e q'uinhentos cruzeiros por peleja apila.r sendo que seus auxiliares receberão cada um quinhenlos cruzei
ros. Os clubes visitanles se farão acompanhar de um árbilro que referirá seus jogos, o mesmo nã.o se dando com seus auxiliares que
serão locais.

FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 28 de Setembro de 1960

(Continuação)
ATLETISMO FEMININO

100 metros - 1.0 Estados

Unidos, 2.° Grã Bretanha €

3.° Itália.
200 metros - 1.0 Estados

Unidos, 2.° Alemanha e 3.(
Grã Bretanha.

800 metros - 1.0 União
Soviética, 2.0 Austrália e 3.°
Alemanha.

80 metros com barreiras -

1.0 União Soviética, 2.° Grã
Bretanha e 3.0 Alemanha.
Salto em altura - Lo Ro

mênia, 2.° Polônia e 3
..
° Grã

Bretanha.
Salto em distância - 1.0

União Soviética, 2.0 Polônia
e 3.0 Alemanha.
Arremêsso do peso - 1.0

União Soviética, 2.0 Alema.
nha e 3.0 Estados Unídoa
Arremêsso do disco - 15'

e 2.0 União Soviética e 3.0
Romênia.
Salto com vara - 1.0 e 3.0

União Soviética e 2.0 Tche
coslováquia.

Revezamento 4x100 metros
- 1.0 Estados Unidos, 2.0
Alemanha e � Polônia.
GINÁSTICA MASCULINA

\

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

M. BORGES
da ACESC

Na condição de campeão
estadual a equipe do Paula

Ramos, após 12 anos, se exi
biu na tarde de domingo,
perante o público blume

nauense, enfrent.ando na

oportunidade ao conjunto
remodelado do Grêmio Es_

portivo Olímpico.
d Pau�a Ramos embora

fôsse desconhecido do pú
blico de Blumenau, apre
sentar-ea.ía devidamente
credenciado enquanto que o

Olimpico estaria testando
suá equipe agora completa
mente modificada, com va

lores conquistados de várias
agremiações do Vale do tta,
jaí. Desta fórma, prognosti
cando-se um bom espetácu
lo, o prélío foi iniciado sob
fórte aguaceiro que propor,
cionalmente, alagava o está
dio da Baixada, deixando-à
em péssimas condições. O
conjunto praiano que está
acostumado a jogar com a

bola no chão, viu seu ritmo
de jôgo dírícultado pelas
condições do gramado, con,

RodrL

Num - jogo vazio de emoções, o campeão do
Estado foi goleado, pela remodelada equipe·
do Grêmio Esportivo Olimpico: 4. x 1
Jogo equilibrado e sem lécnica mas c om muito entusiasmo - Três lenlos de f·óra de área
Pamplona em tarde infeliz- 0- árbitro errou gravemen te uma única vez, surgindo daí o quar-
lo tenlo - Renda fraca para um colejo inter-municipal - Outras' ·Notas. pmam (de róra da área) pa

ra os vencedores e Marr/
de penalti para 09 metropo
litanos. Quadros. Olimpico:
Bernardo (Alemão); Acari

(Tião), Nilson e Naninho;
Hélio (Garoto) e Aduci; Ne

nê, Jango, Ninha, Schip_
pmam e Nanico. Paula Ra
mos: Pamplona.; Marréco (J.
Martins) ; Nery e Manoel;
Zilton e Nélinho; Elia, Som
bra, Caval1azzi (J. Batista e

.aínda Luízâo) , Valério e Be
tínho (Vado) ,

tando.Ihe a chance de de- I dia a meia cancha onde do

I
em Nanico. Schippmam, co;

monatrar ao público, o seu lado contrário os veteranos brou e marcou, falhando

padrão técnico, vistoso e ob- Hélio, Aduci e Jango, traba.. , Pamplona. Doíe minut.os após
jetivo. O Olimpico por seu lhavam regularmente o bas- Aduci, recebendo um passe
turno, com uma equipe pe- tante para levar o perigo ao atrazado de Nanico, atirou

sada, locomovia-se com re; reduto antagonista. A luta alto pata dilatar o marca

lativa facilidade dentro das todavia em seu aspécto geral dor. Recebendo em profun
quatro linhas, com lança- foi igual. O cotejo era uma didade, Schippmam, pene
mentos em profundidade verdadeira gangorra. trou e atirou cruzado. Pam ,

para Schlppmam ou para' Ora subia,
.

lévemente, de plana ficou parado quando
Nanico, partindo o centro produção o Paula Ramos ora devia cortar, o centro. En.,

para Ninha, realmente um cabia ao Olímpico aparecer trou Ninha e com leve tóque
emérito cabeceador. Assim é com léve destaque. O prélio marcou o terceiro ponto.
qUe ao atingirmos 13 mínu, foi se desenrolando neste as, Marreco, cobrando uma pe
tos o placar havia sido mo pécto de moviment.ação uma

viment.ado por duas vêzes, vez que técnícamente era

em chutes de fóra da área, impossível exigir-se maia
deixando estatelados os in- Os tentos foram surgindo
tegrantes do clube praiano. para no final apontar a vi
O Paula Ramos .procurava tória do Olímpico por 4x1,
forçar o [ôgo pela direita;' sem entretanto d.e.monstrarpelo miolo, esquecendo-se da o marcado!'; aquilo .. que, 0a1-
extrema esquerda que vêz mente aCOI%éceu. Olimpico
por outra, encontrava.ee e Paula Ramos foram iguais
completamente livre. Néli- em erros e virtudes, regia,

tr d . conlro:
nho, Sombra e Valério, na ran O-Se apenas a desígual;
triângulação perdiam-Se dade que o Olimpico foi mais

completamente nos lança- feliz nos arremeços, nascen
mentos já que neste setor o do daí a grande diferença no

gramado estava tot.almente marcador.
enlameado. OS TENTOS
Sem condições, para se 10_ Nos primeiros minutos de

comover oPaula Ramos per- luta, Marreco cometeu falta

Fogões

WALLIG
para modernizar sua cozinha

-
=

Dê maior confôrto à suo família, adquirindo um moderno fogão Wallig o gás. Suo senhora
ficará encantado' 8 mõdêlos, de linhos modernos e distintos, sólido construção, acabo
menta primoroso. Venho examinar, em nosso loja, os fogões Wallig.
E SAIBA QUE todos os fogões Woll·ig são equipados com queimadores reguláveis
"ECONOMIC", com. 44 pontos de chamo e dupla, graduação - propiciando real economie
de gós.
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Árbitro: Iolando
gues, com atuação de regular

nalidade máxima, cometida para bôa. Cometeu um gran ,

por Acari, ao desviar um de êrro (talvez equívoco) ao
centro com o braço, dimi- assinalar uma falta de Nery
nuiu o placar para 3xl. sõbrj, Ninha, o que foi ao

Schippmam, de fóra da área, contrário, nascendo dai o
5.0 cobrar uma falta péssi; . quarto t.ento dos locais.
mamente apitada pelo árbi-I' Renda: Aproximadamente
tro de Nery!em Ninha, fixou I Cr$ 19.000,00, fraca para um
o marcador de 4x1. prélio intermunicipal.
Detalhes Técnicos do en-

:.,.- �.

Local: Estádio da Baixada
do G. E. Olimpico.

1.0 tempo: Olimpico 3x1.
Final z, Olimpico 3 x Paula

Ramos 1.
Tentos de: Schippmam (de

fóra da área): Aduci (de fó
ra da área), Ninha, e Schip,

Como representantes da Salto em cavalete - i«:
ACESC. agradecemos em no- pão e União Soviética.
me da Entidade de Classe, Exercgíclos no solo - 1.0
aos diretores, e jogadores do Japão, 2.° União Soviética e

Paula Ramos Esporte Clube, 3.0 Itália.
pelas gentilezas qUe noe GINÁSTICA FEMININA
cumularam. Domingo; 10

eS-1
Concurso Geral - 1.0, 2.0

tádio Adolfo Konder, novo e 3.° União Soviética.
cotejo entre as duas repre, Clasaiífcaçâo por equipes
sentações. 1.0 União Soviética, 2.0

XVII JOGOS OU'MPICOS

Concurso Geral - 1.0 e 3.°
União Soviética e 2.° Japão.
Olaesírícação por equipes

� 1.0 Japão, 2.° União So

viética e 3.0 Itália.
Barras fixas -

Japão.

Tchecoslováquia e 3.° Romê
nia.
Barras paralelas - 1.0, 2.0

e 3.0 União Soviética.
Cavalete simples - 1.0, 2.0

e 3.0 Uníão Soviética.
Barra. fixa - 1.0 Tchecos;

lováquia e 2.0
Soviética. /

Exercícios no solo - 1.0,
2.° e 3.0 União Soviética.

ESGRIMA FEMININO
Florete individual - 1.0

e 3.0 União

Alemanha e 2.° União So-
víétíca,
Florete por equipes - 1.0

União Soviética, 2.° Hungria
e 3.° Itália.
HOQUEI SõBRE A GRAMA

1.0 Paquistão, 2'.0 India e

3.0 Espanha.
ESGRIMA MASCULINO
Florete individual - 1.0 e

2.0 União Soviética e 3.° Es

tadoa Unidos.

Florete por equipes - 1.0
União Soviética, 2.° rt�lia e

3.0 Alemanha.

Espada individual - 1.0

Itália, 2.0 Gr.ã Bretanha e 3.°
União Soviética.
Espada por equipes - 1.0

Itália, 2.0 Grã Bretanha e 3.°
União Soviética.
Sabre individual - 1.0 e

Hungria e 3.0 Itália,
Sabre por equipes

Hungria, 2.° Polônia e

Itália.
1.0 e 2.0

HALTEROFILISMO

1.0
3.°

20

Pesos Galos - 1.0 Estados

Unidos, 2.0 Japão e 3.0 Irã.
Pesos plumas - 1.0 União

Soviética, 2.0 Estados Unidos
e 3.0 Itália.
Pesos leves - 1.0 União

L e�i.�·j;.":m b r' a n d o
1.0 IUg��:�:��as Olím-

píadaa de 52 e 56 tirou o 2.0

lugar), 2.0 Dinamarca e 3.° ,

No subúrbio da Leopoldí, locado no campeonato ainda campeonato de amadores Hungria.
na, que lhe empresta o no- promovido pela A.M.E.A., na- com grandes e pequenos clu- BASQUETEBOL
me, nasceu o Olaria A. C. no quele ano. Em 1934, ainda na bes, ficando em 4.° lugar ao 1.0 lugar _ Estados Uni;
dia 1.0 de julho de 1915. E AM�A, foi o 4.° colocado no lado do Fluminense e atrás dos, 2.0 União Soviética e 3.0
quatro anos depois,' em 1919, campeonato da mesma, Em apenas do Botafogo, Flamen_ Brasil.
na entidade a que estava fi- 1935 part.icipou da fundação go e Vasco. Em 1942 foi o TIRO
liado, a Associação Carioca da Federação Metropolitana vice-campeão dessa La díví- Arma livre _ 1.0 Austrália,
de Esportes Atléticos, con- de Desportos e disputou o são de amadores, atrás ape- 2.0 Suiça e 3.0 União Sovié
quístava o seu primeiro -ti, campeonato 'desta com Vas- nas do bí.campeão, Botafo- tica.
tulo de campeão. Em 1920, já co, Botafogo, Bangu, São go. E ficou disputando certa; Pistola livre _ 1.0 e 2.0
em out.ra entidade, a Asso- Cristovão, Madureira, Cario; mes de amadores, reservas, União Soviética e 3.0 Japão.
ciação Esportiva do Rio de ca e Brasil, o mesmo acon- aepírantes e juvenis, até .. Tiro ao prato _ 1.0 Romê
Janeiro, levantava o torneio tecendo em 1936. Em 1937, 1947, quando conseguiu afi- nia, 2.0 Itália e 3.0 União
Inítíum e o campeonato da feita a pacificação, partici- nal voltar à divisão princi- Soviética.
mesma. Em 1921, na Liga pou do' chamado "campeo- pal do' campeonato da cída, Carabina, pequeno calibre
Suburbana, vencia também de, termina�do_o à frente do i (3 posíções) _ 1.0 e 2.0 União
o torneio initium e o cam., nato da paz", mas após o Canto do RiO, do Bangu, do' Soviética.
peonato .gessa entidade. Cres mesmo .fol afastado da La São Cristovão e do Bonsu- Tiro rápido pistola, sobre
cendo sempre, o "Olaria em divisão, juntamente com. o cesso. Na disputa dos tor- silhueta _ 1.0 Estadou UnL
1923 filiou-se à entidade ofL Kndaraí, e a Portuguêsa. neios micro,

.

o Olaria, por dos, 2.0 Finlândia e 3.0 União
cial de en.tão, a Liga Metro- Atravessou, então, um perío, duas vêzes, foi více.campeão: Soviética.
politana de Deeportos Ter- do difícil em sua existência ,Em 1947 e em 1948, e, êste Carabina, pequeno calibre
restres, mas não pôde dispu, e de uma feit.a chegou a ter ano, eagrou-se campeão, ven _ deitado _ 1.0 Alemanha,
tal' o campeonato porque apenas 36 sócios. Criou' en- cendo, na última partida, ao 2.0 Estados Unidos e 3.0 v«:
não havia vagas nas divisões tão um ramal da sua vida, Fluminense por 2xO. O Ola- nezuela.·
da Liga. Em 1924, porém,' o Oriente, em 1938, para dis- ria tem como presidente de
disputou na série C e foi o putar amíotosos com clubes honra (já falecido) o Sr.
ruínto colocado. Em 1925 avulsos, sem envolver o nome João Fernandes Ferreira, e
aderiu à A.M.E.A., onde esta-j tradicional de Olaria. Mas como patrono o Sr. Álvaro da
vam os grandea clubes e foi em 1941 voltou ao futebol Costa Melo. Na presidência
incluído na 2.a Divisão. Teve oficial filiando-se à Federa; do clube encontro-se atual,
uma atuação brilhante na ção Metropolitana de Fute- mente o Sr. José Albuquer ,

A.M.E.A., conseguindo o tí- bol, para em 1942 disputar o que.
tulo de campeão em 1930 e

bisando o feito em 1931, com
a circunstância mais honro
sa de ser campeão ínvícto. E

em 1932 surgiu finalmente
na primeira divisão, dispu;
tando o campeonato da cí- Jogando na tarde de do, sentando um futebol vistoso.
dade, ainda na, AMEA. Foi mingo no bairro de Trinda- Marcaram para a equipe
então o penúltimo colocado, de a equipe do Fluminense vencedora, Tito, Roberto,
com 32 pontos perdídoe, fi- da Prainha colheu magnírí., Gerty e Walter.
cando apenas na frente do ca vitória ao vencer' de .fo�-
S.C. Brasil, que teve 35: Em ma categórica a equipe do Jogou e venceu o Flumi-
1933, quando nasceu o pro- Independente pelo marcador nenee: Wilson, Noca, Mazí ,

fissionalismo, o Olaria per_elástico de 4 a 1. nho e Adernar;
"-

Osmar e

maneceu com os clubes que Em todo transcorrer da Anastácio; Telmo, Roberto,
se haviam mantido fiéis ao partida a equipe tricolor da (Gerty), Walter, Tito e Ma-
amadorismo. E foi o 2.0 co- Prainha f(li superior apre_ rio Cesar.

Barras paralelas 1 c

União Soviética, 2.0 Itália e

3.° Japão.
Cavalete com Arção - 1.0

União Sov..iética, 2.° Finlân
dia e 3.0 Japão.
Argolas - 1.0 União Bo,

viética, 2.0 Finlândia e :to
Jopão e Bulgária.

Soviética, 2 ° Singapura e

3.0. Iraque.
Pesos médios - 1.0 União

Soviética, 2.° Estados Unidos
e 3.° Hungria.
Pesos meio pesados - 1.0

e 3.0 Polônia e 2.° Estados
Unidos.
Pesos pesados leves - 1.0

e 2.0 União Soviética e 3.0
Grã Bretanha.
Pesos pesados - 1.0 União

Soviética e 2.0 e 3.° Estados
Unidos.

HIPISMO
Salto de obstáculos - 1.0

e 2.0 Itália e 3.0' Grã Breta
nha.
Grande Prêmio de adestra

mento - União Soviética,
2.0 Suiça e 3.0 Alemanha.
Concurso complet.o - tn,

dividual - 1.0 e 2.° Austrá
lia e 3.0 Suiça.
Concurso completo - por

equípea - 1.0 Austrália, 2.0
Suiça e 3.0 França.
Salto - por equipes - 1.0

Alemanha, 2.° Estados Uni
dos e 3.° Itália.

Fluminense 4 x Independente 1

(Continua)
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA FLORIANóPOLIS, Quarta Feira, 28 de setembro de 1960 I

JUiZO ,DE DIREI'l'O ,DA La
VARA DA COMARCA DE

FLORIANÓPOLIS
Edital, pelo prazo de três

(3{ meses

Para citação doe INTE- do silêncio de terceiros inte- r ficâção da Bolsa de Valores
RESSADOS INCERTOS ressados e enriqueça o patri- do Estado de Santa Catarina
que se encontram em mônio mercê de simples ale, e da Bolsa de Valores dóEs-
lugar não sabido ou gaçõec (ALEXANDRE DE tado de São Paulo, sendo a

inacessível. AMORIM LIMA, C.P.C. BRA_ primeira por mandado e a

Q Doutor WALDEMIRO SILEIRO" vol, 2.°, São Pau- segunda, por precatória; c)
CASCAES, 1.° Juiz Subs- lo, 1941, pg. 178). III - As- citação, por edital dos ínte.,
tituto da l.a Circunscri- si!? expostos os fatos e o di, ressados incertos, sendo uma

ção Judiciária do -Estacl,o, reíto, requer a V. Excia. a) vez no Diário Orícíal do Es_
no exercício pleno do que, se não bastarem os do- tado e duas vêzes em jornal
cargo de Juiz de Direito cum.entos anexos para prova loc�l, para, no prazo de três
da l.a Vara da Comarca preliminar, se digne V. Excia. (3')- mêses, dizerem do seu

de Florianópolis, Estado de deeígnar lugar, dia e hora direito. 2 - Não se justifica
de Santa Catarina, na para serem ouvidas as teste- na espécie, a intervencão d�
forma da lei, munhas, que serão arroladas órgão do Ministério Público

FAZ SABER aos que o pre- oportunamente, que compa- 3 - Intime-se. - Fpolis.;
sente edital' de citação com recerao independentemente 15/9/60. (ASEl.) Waldemiro
o prazo de três (3) meees de intimação; b), que, justi_ Cascaes - Juiz de Direito. E
virem ou dêle conhecimento ficado o pedido se digne V./ para que chegue ao conheci�
tiverem, que por êste meio Excia. de mandar NOTIFI- mento de todos mandou ex

ficam citados os INTERES_ CAR a DUNLOP DO BRASIL pedir o presente edital que
SADOS INCERTOS que se S.A. INDJ}STRIA DE BOR- será afixado no lugar de cos

encontram em lugar não sa- RACHA, por seu represen- tume e publícaüo na forma
bido ou inacessível, por todo tante legal, para que não se, da lei. Dado e passado nesta
o conteúdo do que adiante [am pagoa �s diyidendos das cidade de Florianópolis, Es
se segue: rererídas açoes, este por pre, tado de Santa Catarina aoa

PETICÃO INICIAL: Exmo. catóría. Notificar aos Presí- vinte e três dias do mês de
Sr. Dr. Juiz de Direito da l.a dentes das Bolsas Oficiais de setembro do ano de mil nó
Vara da Comarca de Floria- Valores de Santa Catarina, e vecentos e sessenta. Eu Ass
nópolís, ' MACHADO & CIA. ,de São Paulo, para que não Carlos Saldanha Escri�ão Ó
S.A. COMÉRCIO E AGÉN- sejam permttídar- negoíía-

'

CIAS, estabelecido à-rua Sal ções dos mesmos títulos, sen
danha Marinho n,v 2, nesta do que a Bolsa de São Paulo
Capital, por seu advogado' por precatória. CITAR, por
abaixo assinado, inscrito na edital, os terceiros Interessa;
OAB. Secção de Santa Ca- doa (desconhecido que é de
tarina sob n.o 5771, conter- tentar) para, no prazo da
me instrumento de mandato _lei, alegarem o seu direito,
junto, expõe e requer o se- contestando a ação, acom

guinte: - I - O Suplicante panhando.j, em seus têrmos,
é proprietário de (50) cín; s?b pena de revelia; Notífl.,
coenta acões preferencias ao Iicar o representante do MI
portador: de valor nominal NISTÉRIO PÚBLICO, para
de Cr$ 1.000,00 (hum mil acompanhar o feito. Requer,
cruzeiros) cada uma, de n'Üs. afinal, qUe Se tiver havido
70020 à 70069 representadas contestação e fôr julgada
pela cautela de n.O 1386 da improcvedente, ou se. não ti
DUNLOP DO BRASIL S. A .. v�r havido contestação, se "Em Pernambuco, em bloco partidários. Casos como os
INDUSTRIA DE BORRACHA, dIgne V. Excia., na primeira maoíçaments só estão contra I de 'Barreiros Sertanl'a e
com séde em SÃO PAULO, Hípóteee, de mandar entre, - .

Capital do Estado de São gar ao suplicante os títulos
a candidatura FERNANDO Arco-Verde, 'das recepções

Paulo, estabelecidq à rua de sua propriedade, e na se- FERRARI cs comunistas", dispensadas a Fernando
Rego Freitas n.? 354 - 3.0/ gunda, que se digne declará- declarou ontem ao Correi6 Ferrari, já é elo conheeí,
6° andar, e das duais rece- los caducos, ordenando que da M h- S

.

'1 an a o sr. evermo Ma, menta público.beu juros até 1955, juros ês- se passem novos em eubstí-
ses que foram pagoa pela Fi- tuíção. IV - Dácse a presen,

ríz, que acaba de 'chegar da, (Transcrito do CORREIO DA
lial da Dita Companhia na te causa para efeitos fiscais quele Estaco e voltará a MANHÃ, do Rio)
Praça de Curitiha. Éssel;> tí , o. valor de (Cr$ -50.000,00), Pernambuco no próximo do- Mandado publicar pelo CO_tulos se extraviaram ígno- cmcoenta mil cruzeiros. Têr-' .

d te.voroorí D rrungo a noite, ali permane, MITE PARTIDARIO A FÍ<'R_ran o o requeren e, proprie- mos em que . e A. Juntos ..,.

tárío, se os perdeu' ou se lhes os documentos, Pede Deferi- cendo até" depois do pleito de NANDO FERRARI e Floria.
foram furtados. Por i9S0 quer mento. Florianópolis, 22 de 3.de outubro. nÓPolis.' I
reavê-los ou que sejam subs, Agôsto de 1960. (Ass.) Valé- "FERNANDO FERRARI I,
tituidos por outros, na for- riohTorquato de Andrade ao, 'V E N D E S E Ima da lei em vigor. II _ A tela. prosseguiu o sr. Severino Ma-

..

"_�.'
pessoa

- injustamente desa- Despachos riz, €Im Pernambuco será
_

'

posada de título ao portador 1 - Achando-se o pedido votado por elementos rílía,
tem ação para obter novo ou perfeitamente justificado à dcs a. todos os partidos. Na UM ACORDEON MARCA TODESCHINI COM Dois

' I

impedir que a outrem eejam vista, doe documentos apre- . _" I

pagos capital e rendimentos sentados, determino: a) a Capital e no Interior a pene- REGISTROS, 96 BAIXOS, EM PERFEITO ESTADO

(C.P.C., art. 336). Exígevse a notificação da devedora do ' tração da sua candidatura é DE FUNCIONAMENTO.

justificaç,�o . prelim�na� �o título, para q�eJ não pague
I
um fato, junto a muitas au,

.�t ".",,,,,-,,,, ,,----�"',.;,- .

""�"'"I\f'

,a.lega_do. E�Ig� a leI a JUStI- o capital e QS Juros,ou dIV�_ :taridades munícípaí h TRATAR NESTA REDACÃO COM MANOEL RIT-
flcarao preliminar para .que -dendos, o,que devera ser teí,..) .

'

, .

1 I�, c.e_, "

... : -
.

o autor não aufira proveito to por precatória: b) a noti- .
fIas polítícas e díretorios

- TENCOURT DAS 17 RS. fiM DIANTE.
• -�!�;i-;';""p'>."..,..;�� ,nU!,,,l aU.ILiII•••;;;�t'

NOTA DO P.R.P.

D I T A LE

Bar

iJubscrevo. (Ass.) Waldemiro

J Cascaes - Juiz de- Direito.
Confere com o original

Carlos Saldanha
Escr,ivão

CAFEZINHO, NÃO!
C A F E ZJ TO!

vende-se
A preço de ocasiao vende-se à Rua Francisco Tolen

tino n.v 2, frente ao Moinho Joinville. Tratar no mes
mo local.

•

FERRARI, Em Pe�nambuco, Será
Votado -Por Todos os Partidos

Havendo muita exploração, por parte de nossos adversários, com re

ferência ao apôio que o Diretório Nacional resolveu emprestar ao MARE
CHAL TEIXEIRA LOTT, soli.citamos aos nossos companheiros, amigos e

simpatizantes para que procurem -ouvir o PROGRAMA- DO P.R.P. na RA
DIO TUPí elo Rio, todos os dias uteis, às 21,3() horas, e na qual estão senelo
dadas as necessárias explicacões e o sentido de nosso a.oôio ao inclito MA-
RECHAL DA VITóRIA.

.

Florianópopolis, 25 de setembro de 1960
Presidente da Comissão Executiva do P.R.P.

CeI. Mauricio Spalding de Souza

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionomento perfeito, dur'ohilido de excepcional, qualidade
comprove do ...

Eis os três fotôres de garantia que... os Motores Àrno representam poro o

consumidor.

Os Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q., Con- "

trôle Integral de Qualidade, o único que asseguro perfeição máximo no

produção em série.

n
!

'* Motores menofósicas até 1 Y2 J:I P

* Motc::es trifásicos até 300 H P

@'
ARNOS..A.�' rAoiort:s pGr" méquil10s se co<turo

"A: "'Iote!'es especiais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RrPRfSENT ANTE EM FlORIANÓPOLIS:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q
,

direiôiã São Paulo
vôos diários . ',';' \

direto a Pôrto"Alegre
Uma nova aeronave da VAR IG, com nova classe e novas coracterísticas:
Maior potência, maior velocídode. maior confôrto!

peállfllo
,

nas taptms

Vôe num grande aviõo com

pequeno despeso No
novo SUPER 46 C - aparelho do
categoria do CONVAIR _

e SUPER CON STEllATION -

Você foz um vôo econômico
com tarifo reduzido!

mesmo

.............
-

..............•......

Dr. Guerreiro da Fonseca, especialista em ólhos -

Ouvidos '-- Nariz e Garganta.. tem a. satisfação de comu

nicar aos seus êlientes e amigos, que reabrirá sua cli
nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

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

seu consultórlo, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON
JUNTO. 207 - EDIFíCIO JOÃO ALFREDO CURiTIBA

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A CLI'NICA

No pleito de três de Outubro
Prove ser um bom brasileiro
nandô o teu voto a Ferrari

Que
-

é da lista o primeiro.

= Aura�ecimento e Missa
Bruno Selva Familia, Alfrdo Slva e Familia, Al_

varo Millen da Silveira e Família, Osny Pinto da Luz e

Família, Jonas Machado Cordova e Família, Mario Cli_

maca da Silva e Senhora, Maria Justina e Ivo Selva,

agradecem aL! milnifestações de pesar recebidas por ocasião

do falecimento de sua mãe sogra e avó.
AUGUSTA SELVA

e convidam os parentes e âmigos p:l.ra assistirem a missa

de 70 dia que pelQ eterno' descanso de sua alma [.erá ce

lebrada na Catedral, Metropolitana dia 29 do corrent.e

(Quinta-feira) no altar do sagl\ado coração de Jesus, as

7 110ras. Desde já se confessam gratoD por mais esse ato

de pie�ade.

UM aPELO
Ésteve em nos�a Redação, em dias da semana pas

sada, o sr. ARTUR DE AGUIAR, residente em São José

na Rua Bela Vista. O referido senhor é de profissão sa

pateiro, mas encontra-fle seriamente enfermo e não

dispõe de meios para adquirir material para exercer eUJLs

atividades. Possuindo tres filhos e estando sua flcnhora
esperando mais um, o sr. Artur de Aguiar vem por no�so
intermédlo, fazer um apê.Jo à9 pessoas de bom coração,
para que mandem al2'1H� donativo, que poderá ser em

!;linheiro ou em material, tais como couro, pregos e fer

ramentas próprias de sapateiros. Qualquer ajuda poderá
ser enviada para esta Redação.

VARIG)

CONVOCAÇii::O: - sérão convocados pará a presta
ção do Serviço Militar no próximo ano de 1961:

1) - Brasileiros da classs de 1942;
2) - Os cidadãos das classes 'anteriores, ainda em

débito com o Srvipo Militar. )

A seleção e inspeção de. saúde para as classes acima

será realizada a partir de 7 de Outubro em todo o Es

tado de Santa Catarina, devendo os alistados residentes

em FlorianÓpolis, Biguaçú e São José, serem inspeciona
dos n<? 14° R C, de 25 de Novembro a 15 de Dezembro

próximos.
"BRASILEIROS! SERVIR A PATRIA NAS FORÇAS

ARMADAS E' O TEU MAIS NOBRE DEVER CIVICO".

A L -U G 4 - S E •

Em edifício em vias de conclusão.j localísado à rua

Almirante Lamego (Praia do Muller) alugam-se ótimos
apartamentos. contendo: ampla sala de jantar, três dor
mitórios, banheiro completo, cozinha, quarto de' empre-
gada com W. ,C.,.e BGx, terraço e área de serviço. Inror.,

mações à rua Felipe Schmidt 11.137 - sala 6 (2;(> andar),
das 10 às 12 horas. '

SALAS NO ('ENTRO
ALUGA-SE' óTIMAS SALAS

Servindo especialmente para Escritórios, Gabinetes
Dentário, Consultório, Fotografo, etc., Sito à Rua
João Pinto, 9 - Sobràdo.

_

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

PA'RA VICE-GOVERN'ADOR

VOTE EM

n
'.

,,�J

MARTINHO (ALLADO JUNIOR
APARTAMENTOS - 'ALUGAM-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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üperaçõu - Do.noa. a. StIlAO

flU - CHnlea d. AdUJ\OI

Cur80 de Especlal1zação na l!OIpl
tal do. servldore. do ••�O.

(SerViço do prot, Mariano dt An.
drade ). Con�ulta.: pela manllã DO

Hospital de Caridade. 'A tarda daa

lõ.30 ;"oral em diante ""O coo,uI

tório, à Rua NUDel Macbado, 17.,
esquina da Tlr"dentll - Ttitt.

!1766. Re�ldênela - RUa .art
ebal Gama D'li:ça. n.o ln. - TIl.

1120.

�.'
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA

_ DOENÇAS 00 PULJUO
_ TUBEJlCULOS. -

Conlult6flo ,- Rua r.lIpI

Schmldt. ll� - TIl. 1801

Borárlo: du I' àl 18 l1<)r..

Relldêncla _. ,.UpI SclUllld.

n.o 117.

DR. ANTONIO MUNIZ OB

,

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGiA
ORTOPBDIA

Consultório: João PlnlO, 14 _

Consulta: dl\l 16 à' 1'1 bor..., dlá

rtamente, Meno. "OI .'áb"dOl R'"

11dênela: Bocalu"". 186. FODe 1714

DR. WALMOR ZOMER
_

/ GARCIA

Diplomado pela ·Faculd.de H.OIO.
nal <l:e MedicIna dá Unt"...ldll4'

da BrMIJ

Ex-Interno por concUrlO d.....,.

nldade.E.col.. (8'rYlOO dO prof.

Octávio R04rlgu•• uma). b·
ln terno do ServlOO dI'Cl.rW'lla dO'

Hospital I.A.P.B.T.C •. 40 �le. 4.
Janeiro. Médico do BOÇI'ti dt

caridade t d. 1I.'lrnldll4. Dr.

Carlol Corrê•.

DOENÇAS D. 8.NBOaAS
PARTOS - OP.RAÇO.S -

PARTO SEM DOR pilO 11161040
pllco_profUaatoo

Consult6rlo: Ru. JoãO ptato a. 18.
I das 16.00 à' 18.00 b.or.... Atad.
com bor... marcad.... Tti.ton.

8036 - Rtlldlncla: RIl. o-n.ral

Blttencour$ n. III.

. DR. LAURO DAUR..4
CLINICA G.aAL

Especlalllt. em molél\l'" cae 8"

nbora. e viII urlnArl.... Cura r._

'ileal dai lntecçÕ" .gudll • crl

nicai. 110 .parllho lenlto_urlnárlo
em amb". o. IÍU:OI. no.nau do

aparêlbo -Dlgtlilvo e do II.I\tm.

nervoeo. BorArlo: 10\í � 11 t

2'h à' 6 bor... - CoIm11i{1r1o:

Rua Tlradent... 11 _ 1.0 andar

_ Fone 3246. RlI1cUncla: •••

Lacerda Coutlnllo. 11 (Chácu. a.

ESllanlla - ron. 1141.

Dr. Hélio Peixoll!

ADVOGADO

Escritório _ Rua Fel1pe
Schmldt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.

Resldêne1a - 'Alameda

Adolfo Konder- nO 2'1.

Caixa Postal 40e.
Telefone - 2422.

Dr. 'Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLtNICA GERAL
Consultório: Rua ceI. Pe

dro Demoro 1.62'1 - Estrei

to, das 16 àfJ 19 horas (ao la..

do da Farmácla do Canto).

Res.: Santos Saraiva, 4'10
_ Estreito - Fones 2322 e

636'1.

DR, BUBI GOMES
MEIDOIÇl

MeDICO
rré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se·
nhoras - Clínica Geral
Rf�8idêDci. :

Rua Gal. Bittencol-.r\ n. 111.
Telefone: 2651.
Conault6r1.:

Rua Felipe Schmldt a. '1.
Esq. Alvaro d. 0&"&1'••
Horário:

"as 16,00. às 18,00. cUarla
mente e�r,et(' aos sábadO"

CJlWRGJA GERAL

[lu.tI"" .. (h S.ll11or

....
- i'rocto-_." ,

.

logl. - [leUlcIQaa. Médlc.

ConluJtórlo. Rua Victor ».,- ..

tellea n.o �8 --- '1ololou.. alui '. _ , ....

L:ou8Uitaa: Dal I � nor •• em <l1.IU.. ,

tte.·ldênCla. Fonl. !l·ua Rua 8111-
tnel'''ll. D 7J

ORA. fVA B. SCHWllDSON ·BICHLER
. ,

CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Eapecialista em moléstia. de anua e recto

r"atameoto de hemorroídae, !l li tu l...... te ,

mnral& &na!
CONSULTORIO: - P,u,a CeI. Pedro Demoro. 15:>3 -

Estreito

DEttlADURAS INfERIORES
»:

M�TODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

·DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGIAO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA

RAIOS X - PONTES - PIVÕS

TRATAMENT'OS DE CANAL

HORARIO - 'das 8 às 12 e das 18 às 20 horas

HORAS MARCADAS ._ das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO .. 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MAIERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Rn diolog istas.: DRS. A. J. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Vel'ieula Biliar -- Riu"

TOl'ax - Ossos - Intestino, etc.
I

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gf::nidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPÕE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER:&lÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, Onibus à por

ta (Almte. Lamêgo).

(LIMICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -
Angustia - Complexos - Ataques - Manias -

I
Problemático Afetiva e sexual

'Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

Insullnaterapla - Cardiozolorapia Sano terapIa e

Psicoterapia.

i
Direção dos :.PstqUiátras -DR. PERCY JOAO DE BORBA

DR. JOSlt TAVARES IRACEMA

'I
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas I
Endereço: A�enida Mauro Ramos, 286 :

(Praça Etelv.lna Luz) \ ,
..........................................
...................� .

STUDIO JURIDICO
Mauricio dos Re1s - advogado
Nórberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estad() de
Santa Catarina

Correspondentes:
INGLATERRÁ BRASn.lA

:- ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

ARGENTINA BAO PAULO
: Ed. SUL AM:&lR1CA 5° andar.

I Fones: 2198 e 2681
:. �

Rápido �'BARRIGA VERDE" SIA
--

Transporle de Cargas
x x x

Em Organização
Trá'Cego Mútuo com o "Transpol'tes Osni" c

"Transarco - Transportes Hodoviários"

Aé";' ••t/ ��;I.I·.nll!i;••alll
Filial
SÃO PAULO

Matriz
FLORIANóPOLIS

Rua Fco.o Tolentino n. 11
Rua Anháia n. 740

Telefone: 52_74-79

Agência - SÃO PAULO

Rua Itarlrí n. 61

Telefone: 9-37.84
End. Tel. TRANSVERDE

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

Agência
R.IO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
Telefones:
32.17.33 e 32-17-37

End. Te!. TRANSVERDE

Agências
LAJES,
LAGUNA

_

TUBARAO (Filial)
·CRICIUMA
ARARANGUA

Atendemos as seguintes ,praças: Biguaçú, São José,
São Pedro de; Alcântara, Palh�a, Aririú, Santo
AmarO da Imperatriz, Bom Retiro, Urubici, São Joa

quim, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cl'i-
ciuma, Aral'anguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

Otoni, Teresópolis, Na.Duque e Párto Alegre.

SANTA CATARINA precisa
'UH (Jovêmo que consiga.'

TRANSPORTES
CELSO ·RAMOS afirma que um povo só pode alcan

çar progresso econômico e cultural através dos fe

cilidades de comunicação.

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

outras unidades da Federação, precisa, no próximo
quinquênio:

Construir e reconstruir 1.500 quilômetros de es

tradas

Pavimentar 1.000 quilômetros nas suas mois im
portantes rodovi.as.

Obter o construção de 1.800 quilômetros de es

trados federeis (8R-14, 8R-19, 8R·36, BR·50.
SR-59, BR·88, BR-S'9 e BR·90)

.

/

;o- Financiamentos para compra
de equipomenlos rodoriáríos
para os municípios

� Melhoria e tunpliaçõ» da nos

sa rêde de aeroporlos

t' Inierliqaçõo de nossas esira
das de ferro

t Melhoria, equipamento e re

equ ipamenio dos nossos parlas

·,1 "

EM
t�

" "

'ib-l�':'_.}, (���> lo)- �,�:
./... ��< ..

-

'::'<j-'..

fitiillcàiiõr'Prõllsslõ-tiài!'
........ """ .._ ........ w.__-_ ..

' .... _ ... - - .....

DR HENRIQUE PRISCO \ .

.

nH. NI';WTON V'A \'ILA

PARAISO

���������������--�"-------------------ftssssssssssssssssssssssssSSSSSSisssssssssss, EDITORA "O F.sTADO'· I� fIlA

O S-df;(uÚJ.
C. E. VIE'GAS ORL,E

Advogado
KII. C...lua.lr. laatra, 110

Telefone 8022 - Cu. Posial 189
IDderê(o Telearáfico BSTADO

DIR.TOR
Babe.. de Arruda Ramol

G.R B·NTI
Domíngoa Fernandea de Aq u lao

R • D A 'f O R la�
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de .Amorim _... Andr�
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machano - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Sllvelra Lenzl

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenal - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Mirton Leite da Costa _
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lanre - Dr. A,cyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -'
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima.
- Maury Borges - Lázaro BartolCimeu .

ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

PVBL1CIDA.D.
Osmar A. Schl1ndwelm - Aldo Fernandes - VirgUlo Dias
- Ivo Frutuoso . .'

RIPRISINT' .. T.
U..,re•••tat6.. A.. 8. Lar. L".
1110:- Rua s.aa••r Da.!.... - , .. Aa'"

'f.l 111.14
�. Pu'. R.a Vlt6rl. 167 _. e•• ' .. _.

Tel.14·8'"
INrvlç. TeJear"Je. d. UNlT.n PUS8 ( lJ - P)

AGINT'IS • CORRJlSPO�D.N�
•• TwoI ...uDidploa (' '�ANTA. CAl ARINA

ANlJNC�JI·
".IIt••t. ce.tr.tl, d. acor", c•• I taNII •• "t"l.

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não s� respcusabililá pelos
'Ollreitos emitidos nos artilloS assinado�.

L O T E S
Com grande laclJidade de pagamento, vende-se lotes

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Llnhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305

Fone 2391 e' 3426.

Joãu Morilz S. ,6.
----�--------------------------.--------

J)A�$ ,

COJI/ III!A'S _,.

#-,." 0IIIIAIfTf TIJtHI ,..

/1" � nos VAPCJOS

%.'.�•.�f�t� ,II' , •
. �
�

- �

Escritório de Advocacia
RUIl Fel1pe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Florlanópolls
Dr. Acácio GaribalcU S. Thiago
Dr. José de ltUranda Ramos
Dr. Evlláslo Nery Caon

Questões TrabalhIsta:! - Caus-!1s cive1s, comerciaIS, crimi·
nals e fiscais - Admln1straçãó d� bens - Locação e ven·

da de imóveis - Naturallzação _: Inventários - Cobran

çal$ - Contab1lldade: escrItas, balanços, anál1J3e.· � \)el'l.cii\1I

... 80BIBANA" PRAÇ.l 11 D. NOVDlBIlO - 18QUINA
aUA ralP. 8CJQIIDT

,1l.1AL "A S'AB.lIlANA" DISTRITO DO .lrRITO - CANTO

APRENDA INSLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42,

PRECISA-SE
Precisamos elementos do sexo masculino par a ser-

viço fácil e bem remunerado.
.

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

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

Coelho, l-A -- escritório.

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇOES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.a REGI�O - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Elela Vista) - COQUEIROS

DR•. MIGUEL E. M. OROFINO
CIRURGI.o\O ._ DENTISTA

PELA
Universidade do Rio Grande do Sul
Clínica de adultos -; Raio X
Dentisteria operatória pelo processo de alta
velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
Exelusivamente cOm horas marcadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16�17-18
Te!. 2862 - Rua Trajano - 1.0 andar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.JUIZO DE DIREITO DA CO_ 19_9-1960. (as) M. Carmona
MARCA DE TIJUCAS. Gallego Juiz de Direito. "Fei_

EDITAL DE CITAiÇÃO, COM ta a justificação foi prore,
O PRAZO DE TRINTA DIAS, rica a seguinte stntença : -

DE INTERESSADOS AÚSEN_ "Vistos,' etc. Julgo por sen

TES, INCERTOS E DESCO- tença, para que produza seus
NHECIDOS. legais e jurídicos efeitos, a

O Doutor Manoel Carmona justificação de fls, procedida
Gallego, Juiz de Direito da nestes autos a requerimento
Comarca de Tijucas, Estado de Antônio Honorato Casas.
de Santa Catarina, na fonma Citernvse por editais, com o

da lei, etc... prazo de trinta dias, na ror,
FAZ SABER a todos: quan , ma prevista no § 1.0, do art.

tos o presente edital de cita- 455, do CPC, Os interessados
cão, com o prazo de trinta incertos; pessoalmente, o sr.

dias, virem u dele conheci- 'ér, Representante do M. PÚ_
mente -tíverem, que por par- blico nesta Comarca; e, por

. te ce Antonio Honorato Ca , precatória, a ser expedido
sas lhe foi dirigida a petí, para o Juizo de Direito da

ção do ter seguinte: - "Ex- 4.R Vara. da Comarca de Flo
m. ISr. Dr. Juiz de Direito da rlanópolis, o S!". Delegado do
Comarca. Antonio Honorato Serviço do Patrimônio da
Casas, brasileiro, com 70 a- União. Sem custas. P.R.I. TL
nos de idade, casado, lavra- jucas, 23 de setembro de
dori residente em Nova Des., 1960. (as). M. Carmona Gal;
coberta, deste Município e lego - Juiz :':'e Direito. "E
Comarca, por seu Assistente para que chegue ao conheci,
Judiciário e procurador no

fim assinado (does, juntos),
vem perante V. Excia., com

o devido acatamento, propor
a presente Ação de Usuca;

. pião estribado no artígo 550

do C,C" com sua redação
alterada pela Lei Federal n.

2.437, ce 7_3_55, no decurso
da qual, sendo necessário,
PROVARA': - 1.0 - Que,
por si e seu antecessor, há
rnais de quarenta anos está
na posse de uma gleba de

terra localizada no lugãr
Nova�Descoberta, deste Mu

nicípio e Comarca, a qual
mede 105,60 metros de rren,

te por 3.130 ditos de fun

dos, perfazendo a área de

330.428 metros quadrados;
confronta ao Norte, onde faz

frente, com o Rio Tijucas; ao

Sul, onde faz lundos, com o

Rio da !tinga; a Leste com

herdeiros desconhecidos de

Tomaz Luiz Gonçalves e a

Oeste com o próprio Reque
rente; 2.° - QUe o Supli
cante vem exercendo posse

sôbre a gleba assim descri

ta, de maneira pacífica, ínín,
terrupta, sem oposíçãç de

terceiros, com "animus-do-
in i", tirando da mesma O'

sustento e de sua família,
com o cultivo de arIQZ; v'O<=-I""do'-·s passosQue, em face do exposto, pre, I'tende legitimar sua situação o, •

• ••
de fato, na forma dos artí, (Cont. da última pág.)

J
las para as crianças colo-

gos 454 e seguintes do CPC, i Porque então esperar, cadas á margem da vida.
para o que requer a V. Excia. apenas, cteante do poderio Teremos trabalho em todos JUIZO DE DIREITO DA 1 descrita foi adquirida pelo
designação de dia, hora e econômico? Com meco? os setores para movimentar COMARCA DE TIJUCAS. Suplicante H Pedro Eulália
local para justificar sua pos- O poderio economlco, as a máquina enferrujada. EDITAL DE CITAlÇÃO, COM Andriani, em 15 de maio de

se, ciente previamente o or- mentiras deslavadas, a força Teremos ordem, respeito á O PRAZO DE TRINTA DIAS, 1957, que por sua vez a ad,

gão do M, Público, com cíta, .a serviço do mal jamais po , dignidade do homem, da ra, DE INTERESSADOS AUSEN_ quíríra de Maria Martinha

ção, após 'julgada por sen, derão impedir a derrota de mília e da socied'ade. TES, INCERTOS R D'ESCO- da Silveira em 13 de julho
'tença a justificação, do dr. quem os pratica no auge de Porque tudo isso nos será NHECIDOS. .le 1938; 3.0 - Que a posse
Representante do M. Públí- seu desespero incontido. dado por Celso e Doutel O Donor Manoel Carmo, exercida sôbre a gleba usu,

co nesta Comarca, dos in- Dia três de outubro' chega- neste Estado. na Gallego, Juiz de Di_ capíenda pelo Suplicante e

teressados ausentes, incertos rá fatalmente, ínexorãvel- Com eles pois para o tríun, reíto da Comarca de Ti_ seus antecesores, sempre foi
e desconhecidos, por edital mente para deter a mentira, fo, a paz e a glória de um jncas, Estado de Santa pacífica, ininterrupta, exer-

de trinta dias (art. 455, § 1.0, para fazer parar a coluna, bom govêrno. Catarina, na forma da cida com ânimo de dono e

do CPC) bem como do sr, desmoralizada, vencidâ, es- Eleitor, quando entrares na lei, etc... sem oposição de terceiros;
Delegado' do Serviço do Pa , magada pelà- conscíêncía 'tt"v câmara secreta e quando FAZ SABER ti. todos quan,

4.° - Que 9 Suplicante ca,

trimônio da União, em Flo- eleitorado livre de Santa', por te traz de ti encerrar- tos o presente edital. com o racteriza sua posse com o

rlanópolis ; todos para acom., Catarina. se a cabine índevassável, prazo de trinta dias, de In, cultivo da gleba que é de-

�anhares Os termos da pre , Os problemas cr!m�n((sa:' i abre a cortina de tua cons, .teresados ausentes, incertos marcada e tem suas divisas
·sente ação, até final senten , mente esquecidos serão re, ciência. e desconhecidos, virem ou respeitadas. 5.° - Que, em

ça, a fim de que, no prazo le, solvidos por Celso no Go- dele conhecimento tiverem, face do exposto, pretende
gal querendo, a contar da vemo. Pensa e mti mesmo, no po- que por parte do Código de legitimar sua situação. de

cit�ção e sob pena de reve- Santa Catarina está para- vo, no nosso Estado e vota Célio Sartori lhe foi 'dírígtda fato, na forma dos artígos
lia, apresentem contestação. da mesmo mas, andará a_' com Celso e Doutel Lott e a petição do teor seguinte: __ 454 e seguintes do C.P.?,
6.° - Não sendo contestada vanaçrá para entregar ao Jall'g:o e sairás para tua ca- "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- para o que requer a V. EXCla.
a ação, requer de plano a povo o que o povo não tem sa tranquilo, porque a tran:" feito da Comarca. Célio Sar_ se digne determinar dia,
procedencia da mesma, para porque um governo desas- quilid'ade de ,teu lar depende

I
tori brasileiro com 22 anos hora e local para justificar

que seja reconhecido e de- - trso impediu. Teremos esco-' de teu voto. de 'idade solt�iro' residente sua posse, ciente previamen-
clarado, por sente'nça, o do_

.

e comiciÍiado e'm 'Nova Des- te o O'rgão da M. P., com
mínio ·da gleba a favor do

coberta, âêste Município e citação, após jul'g-ada por
Suplicante, com sua trans-

Comárca, por SeU Assisten- sentença a justificação, dos

crição no Registro (le Imó-
te Judiciário e procurador no confrontantes conhecidos do

veis. Para efeito de alçada fim assinado (does. 'juntos), imóvel, residentes no local
dá_se ao presente o valor de

vem Perante V. Excia., com
do imóvel; do Dr. Promtor

cr$ 5 000 00 Protesta se por Público da Comarca', dos in-
o

•

,
•

-

o devido acatamento, proportodo o genero de prnvas ad-
a presente Ação de Usuca-

mitidas em Direito, inclusive pião estribado nos artigos
depoimento pessoal dos in.

:>50 e 552 do C.C., com suas
eressados, i'nqurição ile tes-

redações alteradas pela Lei
temunhas e vistoria. Nestes Fe;;"eral n. 2.437, de 7_3-55,termos, R. e A. esta com Os

.no decurso da q_ual, sendo
documentos inclusos, PEDE

,pecessarlO, provará: _ 1.0
DEFERIMENTO. ,Tijucas, 17

_ Que, por si e seu ante_
de setembro de 1960. (as.)

.cessar, há vinte e dois anos,
João Bayer Neto - Assis- .está na posse de uma gleba
tente' Juidiciário. "Em dita de terra loca�izad-a no lugar
petição foi ="do o,e-

�oN�NCiõS)
Nova Descoberta, dêste Mu-

tguinte despacho: - "A., co-

\' [- nicípio e Comarca, a qual
mo requer. Desígne o sr. Es- \ faz frente na estrada geral,
crivão dia, h?ra e local para SLlDE0 numa extensão de 65 metros
a justificação, feitas as de- -V �I

e fundos no Rio Tijucas, na
'Vidas intimações. Tijucas, l /

J
I mesma extensãô; confronta

[CÂR '-AtES) a Leste e a Oeste corn Artur
-I, / �

-

Sartori e José de Souza Ju·
r (lU nior, respectivamenté, numa

[TM��F�o(5), extensão de uio metros, per-
\ \ fazendo a área de .. . .....

- 1_ 6.500,00 metros quadrados;
2.° - Que a gleba supra

EDITAL
menta dos interessados e nin

guém possa alegar ignorân
cia, mandou expedir o pre,
sente edital que será aríxa,
do na sede deste JUi,1lO, no

lugar do costume, e, por có

pia, publicado UMA VEZ no

Diário da Justiça e TRES

VEZES' no jornal "O ESTA_

DO", de Florianópolis. Dado
e passado nesta cidade de

Tijucas, aos vinte e quatro
dias do mês de setembro do
ano de mil novecentos e

sessenta. Eu, (as) Gercy <}os

Anjos, Escrivão, o datflogra., '<,

fei, conferi e subscrevi. Isen-
to de selos por se tratar àe
Assistência Judiciária. (as)
M. Carmona Gallegó - Juiz
de Direito. Está conforme o

original afixado na séde
deste Juizo, no lugar do cos,

tume, sôbre o qual me re,

porto e dou fé.
Data supra, O Escrivão:

Gercy dos Anjos

Cartil�a �o [leitor...
(Cont. da última pág.) tizada e quase abandonada,

-=- Há mais alguma obra servindo apenas para depó,
de Nerêu Ramos (P.S,D.) na, sito de doentes, inclusive crí
Capital? minosos em alto gráu de pe-

- Sim, o Hospital "Nerêu riculosidade ...
Ramos"; para tratamento de Nerêu Ramos fez mais o
.noléstías ínreccíosaa e espe , Preventório (para os filhos
cíalmente tuberculose. Hoje de leprosos). Ê:sse estabele,
está também em condições cimento, que fôra entregue a
precárias, porque politizado. uma Sociedade dirigida por
Mas Nerêu Ramos fêz ainda damas pessedístae, está so,
muito mais, fez a Colônia frendo desde há dez anos
Santa Teresa (para recolhi- uma guerra fria terrível, de
mento dos ínrelízea leprosos, samparada dos udenistas e
que antes andavam peram- do seu govêrno.
bulando nas ruas das cida- Iniciou a Maternidade
des, sem assistência alguma "Carmela Dutra". Fez uma
e ameaçando de contágio a para tratamento ínfantíl no

população sadia). Fêz tam , Hospital de Caridade.
bém a Colônia Santana, pa, Nerêu Ramoa pensou na
ra recolhimento e trata- pobreza, na infelicidade dos
mento especializada d09 de- miseráveis, nos doentes, nos
mentes (hoje também polí , desprotegidos da fortuna.

Irineu andou sempre com
os grandes do dinheiro, pen
sou como bânqueíro e pen ,

'JU nos banqueiros, no luxo,
na satisfação da própria vai
dade.r-iNSINOfIIIII""

A VENDA MAS

BANCAS DE IORMAIS
E REVISTAS

Celso Ramos continuará
NERÊ:U no Governo do Esta
do. Governará para ampliar,
completar, aprimorar, a obra
de NERÊ:U para o povo, para
os humildes, para os que tra
balham, para os que sofrem.
Vote certo - votando-em

CELSO!

COMO É GOSTOSO
O C�Ft ZITO

Momentos ,,_ que a memória guarda para sempre

ela. de
Cigarros
SOUZA

CRUZ
- \

',14�5 ,H

rianópolis; todos para acom

panharem os têrmos da pre ,

sent,es ação, até final sen.,

tença, 'a fim de que, no pra
zo legal, querendo, a contar
da citação e sob pena de re

velia, apresentem contesta,
ção, 6.° - Não sendo con,

testada ação requer de
plano a procedência da mes,

ma, para quo seja reconhe
cido e declarado, por sen,

tença, o domínio da gleba a

favor do Suplícante, com sua

transcrição no Registro' de
Imóveis. Para efeito de alça.
da dácse á presente o valor
de cr$ 3.000,00. Protesta-se
por todos os meios de pró,
vas admitidas em Direito, ín,
clusíve dêpoimento pessoal
dos interessados, inquirição
de testemunhas e vistoria.
Nestes têrmos, R. e A. esta
com Os inclusos documentos"
Pede deferimento. Tijucas,
17 de setembro de 1960. (as)
João Bayer Neto - Assisten.
te JudiciáriQ. "Em dita pe

tição foi exarado o �eguin
te despacho: - "A.,

.

como

fequer. Desígne o Sr. Escri
'vão c.ia,' hora e local para a

j ustifica.ção, feitas as de

vidas intimações. Tijucas,
17-9_1960. (as) M. Carmona
- Juiz de Direito. "Feita a

justificação foi proferida a

,seguinte senter:ça: - "Vis

tos, etc. Julgo por sentença,
para que produza seus le_

gais e jurídicos efeitos, a

justificação dt fls., produza
nestes autos, a requerimen
to de Célio Sartori. Citem

.s"ê, per mandado, Os confron_
tantes conhecidos do imó_
vel; por editais, com o prazo
de trinta dias, na forma da
prrvista no § 1.0, do art. 455,

os interessadosdo C.P.C"
ausentes ,incertos e desco
nhecidos; pessoalmente, o

sr. dr. representante do M.

Público nesta Comarca; e,

por precatória, a ser expedi,
da para o Juiz de Direito ,da
4.R Vara da Comarca de Flo,

.rtanópoíls, o sr. Delegado do

Serviço do Patrimônio da
União, Sem custas. P.R.I. Ti_
[ucas, 21 de setembro de
1960 (as) M, Carmona Gal

lego - Juiz de Direito. "E

para que chegue ao conhe,
-

cimento -de todos e ninguém
possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente
edital que será afíxado na

séde dêste Juizo, no lugar da
costume, e, por cópia, publi;
cado UMA VEZ no Diário da

-Justiça e TREZ VESES no

'Jornal "O ESTADO", de

Florianópolis. Dado e passa
do nesta cId'ade de Tijucas
aos vinte e dois dias do mês
ele setembro do ano de mil

novecentos e sesseta. Eu,
(as) Gercy dos Anjos, Es

crivão, o datilografei, con_

feri e subscrevi. Isento de

selos por se tratar de Assis
tência Judiciária. (as7 M.

Carmor:a Gallego - Juiz de
Direito. Está €onforme o

original afixado na sede
deste Juizo, no lugar do COs

tume, sôbre o q.ual me re

porto e dou fé.

•

Data supra. O Escrivão:
Gercy dos Anjos

teressados ausentes, incer

COs e descpnhecidos, por edL
tais de tri'nta ,dias (Art. 455

§ 1.0, do C.P.C.) bem como

do Sr. Delegado do Serviço
do Patrimônio da União, por
precatória, a ser expedida
para o Juizo de Direito da

4.a Vara da Comarca '�e Flo_

---

..
I
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CELSO VENCERA' EM TANGARA'
TANGARÁ (Do Correspondente): Neste Municí

pio do Vale do Rio do Peixe, o sr. Celso Ramos e o

Deputado Doutel de Andrade vencerão as eleições. A

campanha política neste Município vem se desenvol
vendo ativamente e a- cada dia que passa novas e ex

pressivas adesões de elementos udenistas se verificam
em favor da causa redentora de Santa Catarina. No
dia 18 do corrente foram reallzados três grandes co

mícios localidades de Mirari, Ibíam e Lourdes. Esti
veram presentes, o Deputado Estadual Antônio Gomes
de Almeida, Nelson Pízani, presidente do PSD, Rai
mundo Feijó Gaião, presidente do PRP e Aldino Rech,
presidente do PTB.
Especialmente convida-

do, compareceu aos três SAOI JOAQUIMcomícios, o Vereador de
Joaçaba, Dr. Nelson Pe
dríní, que pronunciou vi.
brantes díscursoe, nos

quais esclareceu perfeita
mente a posição dos par
tidos coligados em tôrno
de Celso Ramos, e o signi
ficado da campanha víto,
rto.o, baseada em plata
forma de govêrno e ali
cercada em profundos e

sérios levantamentos' das
reais necessidades da co

munidade catarinense.
Ao que tudo indica ,o sr.

Celso Ramo� será vitorioso
nas umas dêste munIcípio.

O PAOUISTÃO
INICIA A CULTURA
DO CAFE'

I �ois�assos �a �ran�e "fUnil
Esperança é ainda dúvida. É ínccrtêza. Pode sei' que sim, pode ser

A Embaixada do Brasil
em Karachi comunicou ao

IBC, através do Itamara
ti, que se iniciou no Pa

quistão a cultura do café,
em caráter experimental e

visando eliminar o díspên,
dio de divisas com a im

portação do produto.
O governador do Paquis

tão Oriental visitou recen,

temente a plantação-pílo
to, �.'ituada na localidade
de Miripur, a 15 quilôme
tros de Dacca. Um agrô,
nomo alemão, Rucker, es

tá incumbido da experiên
cia e informou ao gover
nador que às condições da
região escolhida são boas,
havendo alí inclusive man,

chas de terra roxa, que
poseíbílítam o rendímento
de café no valor de 1.000
dotares por acre.

Professor
catarinense!

Acreditamos que você
não deseja: .

Viver preocupado em lu_
tar por uma remunera

ção qUe já lhe deveria ter
sido oferecida pelo Poder
Público; . i
Ver sempre na Secreta

ria de Educação e Cultura
e nas Delegacias de Ensi
no, apenas orgãos politi
queiros, que não lhe pres�
tam a mínima assistência
técnico-pedagógica, mas

que, pelo contrário vivem
a assédiá�Zo para que Vo
cê dance conforme sua
música desafinada;
Estar continuadamente

sendo desprestigiado nas

tabelas de vencimento, en,
cerrando fila, como se Vo
cê não [ôsse um líder na

sua comunidade;
Esperar dez, vinte anos

por uma promoção que lhe
parece sempre fugidia;

.

Não. Você 'hão pode gos
tar dessas hamilhantes si.'
tuações. Então l�mbre-se
de que Você deve escother
entre dois candidatos que
simbolizam duas situações
para o Magistério.
Irineu não gosta do Ma

gisté1'io Público. Irineu não
entende o Magistério nem

suas aspirações. Ele lá te
ve oportunidade de de_
monstrar isso. No seu go
vêrno . fez Diretora de to
dos os professores do Es
tado, quem de escola nada
entendia, nem como alu_
na.
Celso pensou -sériamente

em todos os seus proble
mas, caro professor.' Deu
lhe, uma mensagem que é
a garantia do que preten
de realizar. Deu-lhe uma

parte de destaque na pla
taforma de govêrno que
apresentou a santa Cata
rina. O candidato da opo
sição gosta dos técnicos.
Ele ouve os técnicos. Pre:
tende manter a tradição
de seu pai e seu irmão que
sempl'e foram .grándes· a- -

migos do ensino.tõeiso é a

grande esperança do pro
fessor esquecido.
Você tem oportunidade

de salvar-se. Vote em quem
sinta seus problemas e as

suas angústias. cetso já
ouviu Você e já o enten_
deu.

Sempre foi reduto ude
nista. Hoje, entretanto, a

coisa- -mudou muito, em
virtude dos desmandos do

govêrno naquela reçião,
Um engenheiro capaz e

honesto foi removido por
dénunciar na residência
do DER um furto pratica
do por elementos ud'enis
tas . zstes foram premiadas
com uma promoção.
São Joaquim assistiu,

estarrecida, aos fatos. E irá
dar uma resposta a isso no

dia .1.

De(ep�ão inesperada
PSP, QUE ERA A TABUA DE SALVAÇÃO DA UDN, DEU
BOLA

'I'ardiamêílte a UDN viu que ia correr sozinha. Então se lançou ii. luta,
títânicamente, para conseguir urna legenda. Tendo à frente elementoa seus,
mais tiracolados ao PSP (ao qual devotam seus "ideais") e burlando uma or

dem superior, conseguiu fazer com que aquele partido apoiasse ri seu candi ,

dato, o Senador Irfneu, Só Deus sabe corno foi que ela viu o seu intento rea

lizado. Porém a decepção: veio logo: a homologação da candidatura foi dene
gada por orgão suficientemente capaz ele não dormir. de touca. EI o que lhe
restou: ao menos, a recomendação' do chefe populista ao seu candidato em

praça pública.
'

Preparou tudo para que
nada viesse a falhar: re

cepção calorosa... e mui.
to rojão. Mandou uma fila
de cem veículos ao aero,

que não.
O que ·há agora é fé, é cartêza na vitória que está anciosamente b:t-

tendo na porta para que esta possa abrir-se e dar passagem ao triunfo certo

contra o mal, da ação contra a inércia, da vitória certa e inapelável dos

partidos políticos coligados, elegendo Lott e Jango, Celso ,e Doutel, numa

demonstração dessa fôrça podenosa em benefício da Nação e por isso mes-

mo de toda Santa Catarina.
'

Pois não estamos sentindo o desespero dos adversárlos, que estão pro

"ando sua derrota, usando de todos Os meios e métodos alguns até f'órn ela

consciência normal de homens?

Porque eles mesmos se condenaram pela inutilidade. do tempo que

gastaram na prática de um govêrno que apenas foi úm desgoverno, uma

mentira envolta em promessas sempre descumpridas?
(CONTINUA NA 7.a PÁGINA)

FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 28 'de Setembro de 1960

CONTINUAM OS ATOS DE DEPREDAÇÃO
JOAÇABA (Do Correspondente): Simpatizantes

do udênismo local continuam a praticar tõda sorte de

violência, na depredação da propaganda política dos

candidatos da aliança social trabalhista. úItimamen

te, depredaram, vergonhosamente um painel de Celso
Ramos e Dcutel de Andrade, armado em frente à Igre
ja Matriz.

O povo joaçabense, tradicionalmente pacífico e

ordeiroL tem repudiado tais' atos anti-democráticos,
atestado eloquente do desespêro de que foram toma

dos os homens da U.D.N.
Os habitantes do oeste catarinense darão nas ur

nas de 3 de outubro, resposta aos desesperados, que
tudo fazem, ante a complacência e negligência total
da autoridade policial.

- Que f'êz lrineu Bor
nhausen quando gover
nador?
- Fêz apenas obras

suntuárías, sem signif'i
cação social ,sem atenção
às dôres e necessidades
do povo.
- Que fêz Nerêu Ra

mos enquanto representou
o P.S.D.?

- Fêz obras de assistência social, criou a Saú-
ele Pública em todo o Estado, disseminou Centros de

Saúde, .eomo os de Blumenau, Joinville, Canoinhas e

tantos outros no Sul, na Serra, no Oeste ...
- Na Capital do Estado, que fêz lrineu Bor

nhausen?
- Fêz apenas palácios suntuosos, malbaratan

do os dinheiros públicos: o Palácio da Agronômica'
(luxuoso), o Palácio das Secretarias (que não resol
veu o problema da localização das Secretarias e ser

\"ÍÇ03 públicos, porque êstes -ainda funcionam em

prédios .alugados) ; começou o Palácio das Diretorias -

(outro luxuoso prédio, cujo tempo de construcão
tem ido além do que permitiu a construção da nova
Capital do Brasil. Fêz, ainda o Sr. Ir ineu Bornhau
sen a ELFFA para desespêro maior dos infe'lizes
habitantes da Capital do Estado.

- Que f'êz o saudoso Nerêu Ramos em Floria
nópolis?

.

- O imortal Nei-êu Ramos (P.S.D.) fêz em Flo
rianópolis o Abrigo de Menores (internando algumas
centenas de infelizes menores abandonados, que são
ali reeducados para a vida' sadia e honesta pelos
Il"lUãOS Maristas); fêz mais (j 'Departamento de
Sa úde Pública .com os vários serviços de assistência
ao povo ,Çhoje quase ineficiente e politizado); fêz o

Grupo Escolar "José Boiteux", no Estreito, O Grupo
Escolar "F'ranklln Roosewelt", nos Coqueiros; o

Gl'UPO Escolar "Getúlio Vargas", no Saco dos Li
mões; o Grupo "Olivio Amorim", na Trindade.

i
-

.lr.ineu Born.hausen fêz a,lg.um grupo escolar
na Capital, em dez anos de domínio udenista ?

- Sim em dez anos fêz apenas um Grupo Esco-

l- la 1', o que tem o seu próprio nome, no Estreito ...
(Continua na 7.a página)

(ARTILHA DO
'EtEITOR FLORlj
NOPOLlTANO

�
"

,�

Enquanto a imprensa do Palácio e da UDN can

tam e decantam a liberdade que vai pelo Estado, as

violências se sucedem.
Já há força f'ederal requisitada para Lages, l,a

guna," Imaruí, Araranguá, Sombrio e São João Bati�ta.
Por onde passa o Secretário da Segurança fica a

insegurança, ficam Os tais investigadores, às dezenas

e até às centenas, com a missão de provocar, de coagir,
de alarmar.

E o governador, que também caiu no mato para

ver se diminui a derrota, não percebe que quanto mais

o Secretário age mais afunda o govêrno. Deixando-se
teleguiar pelos interesses do candidato, o sr. Heri

berto Hulse se apagou quando não reagiu ao, retôrn o

de um indecoroso que citando nominalmente familia

res seus, cobriu=os de. doestos infamantes - segundo .

a resolução da Assembléia que expulsou o biltre. De- f
pois disso, ao empossar o iSecretário Pirulito, confes-j ]
sou que êle e seu parceiro de traição, valiam 40.00C 1;
votos .. , Antes que o galo cantasse: assim, fraquejara i;
duas vezes. No dia 4 de outubro vai ver as consequen-

.

M I
A ., tará t

,.I

era s , . . as. .. nes ja es ara mor a. . . t-
i"

FLORES E'M, URUBICI'
Quando de sua visita a ttrumci, os candidatos CELSO

e DOUTEL foram alvos do mais contagiante entusiasmo.

Prognóstico de uma vitória esmaçtuiora,

.� .

porto Hercílio Luz buscar
Ademar de Barros, e de
poía soltou foguetos e ro;

jões. A espera era angus
tiosa. No palanque arma

do, os udenistas suavam
ansiosos pela fala do che
fe do PSP, como também a
reduzida masca popular
que ali estava (mais ude ,

nístas e observadores do
que populistas). O paulís- '

... _ta começou sua oração ...
-falou. _ _ e terminou, aem

.
ao menos citar o nome que
tanto os udeníetas que
riam ouvir. Foi mais uma
decepção. E a próxima
para êles, será a derrota á

três de outubro. Será o
devido castigo para quem
promete e não cumpre ...
para quem pisoteia e des,
preza os partidos compa
nheiros de lutas, e tenta
se d 11 Z i r um eleitorado
consciencioso. "A sorte es
tá Iancada __ ."

SABOROSO?
SÓ CAFE ZITO

da Usina de Leite:Aconteceu ali num pôsto
- Tem leite hoje?
- Leite não tem, minha

franguinho bem novo!!!
xxx

- JI.I""ão! Não é possível! Você votar com o
Celso é i n a, c r e d i t á v e 1!!! Você era da
turma do Chega de Ramos _ . _

'

- Mudei de slogan.: Chega de Elffa, com

perdão da má palavra _
-

..

xxx

Um joaquinense udenista, observando o co

mício adversário:
- O Irineu tinha razão de. reclamar a ausêl1-

cia de muita gente no seu comício : está tôda

senhora, mas tem!

aqui ...
xxx

- Bem ... - começou meio encabulado aque
le chefe de repartição;:_ eu acredito que não
precise alertar os senhores da obrigação de votai
nos nossos candidatos!

-

- Mas. .. doutor... o voto não é secreto?
- Bem. .. é secreto, mas não devia ser)�.

Vocês têm alguma restr-icão ao nome do senador
Irineu Bornhausen?

'

- Restrição propriamente, não! Isso d'e ê lc
ter vetado quase todos os art.igos do nosso ..Esta.
tu to, que nos davam alguns direitos... isso de
êle não nos ter pago a gratificação de Natal, de
600 cruzeiros ... isso de êle meter paraquedistas
na frente da gente. .. isso de os concursados te
rem menos direitos do que os reprovados em COIl

curso, que não foram demitidos, como manda a

lei, e subiram mais que os outros... -'

- Chega!!! Os senhores todos irão votar
com chapa marcada!

.

-- Mas... doutor... isso já passou.'; . du
rante 10 anos nós estamos recebendo canetadas
dos governos... agora vamos responder" só com

uma cruzinha. .. porque nós não fazemos.·.. de
magogia ...
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