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NO LARGO FAGUNDES, 'AS 20 HORAS

eeUfJ- e q),(J.utee na comica» WLeJ.ntJ.t

REUNIÃO DE
'. FISCAIS E
DEtEGADOS

Amanhã, às 19,30
horas, no auditório da
Rádio Guarujá, os

fiscais e delegados de
partidos, da coligação
oposicionista, deverão
reunir-se para debater
assuntos pertinentes

à fiscalização e rece

ber instruções sôbre
o modo de exercerem

as funções no dia 3.

Parai essa reunião
as direções partidárias
pedem, com vivo em

penho, a presença' dos
srs. físcais e delega-

., dos.

A. situação se apavorou,
com os clichês dos comí
cios de Celso. Mas as fotos
são tantas que hoje tnsta:
laremos um placard na

praça XV, para expô-las.
A do lado é do Vale do
Itajaí.

NINGUÉM PODE
MAIS SER PRÊSO

"Nenhuma autoridade po
derá desde cinco dias an

tes e até quarenta e oito
horas depois do encerra

mento da eleição prender
ou deter qualque'r eleitor,
�alvo em flagrante delito

ou em virtude de sentença
criminal condenatória por
crime inafiançável." - CÓ

dig-o EIl'itor.al, art. 129

§ 3.0•
i'"

MADEIRAS PARA �

CONSTRUCÀO
IKMÁOS BITENCOURT
(AI< SAD.;;' ú'ó' . J ONF In01

.

ANTIGO DIPÓSITO OAMIANI

de amanhã

a ,Vitória
.. Concórdia - 23 - 16 hs,
Dos oíto municípios com.

põem vale río peixe vg
Celso Ramos vencera sete
bi pt Capinzal vg Joaçaba
vg Herval Oeste vg Tangará
vg Vicleira vg Rio das Antas
pt Vitória: Campos Novos
será arrazadora pt concór,
dia et Seára também darão

-

vitória alíancístas pt Exca,
cão !tá et Plratuba vg Res.,
to Vale Rio Peixe, está in.

restado carros oficiais ,d'e.
semplacados et com placas
preta� et brancas condu.
zidos por funcionários pa
'gos cofres Estado vg gas,
toando gasolina comprada
dinheiro povo vg campanha
política favor eandídato«
udenistas vg cvic'encíanoo
desespêro vg ante derrota
que se aproxima impíedosa
pt Corrcsponderrta
PORTO UNIãO S.C.

l'
t I Nosso município assegu,

�k
1 rada vitória Lott Jango

� Celso Doutel et prefeito pt
, Todos Partidos coligados

I': fiéis candidatos pt Contrá
rio anunciadn Diário Manhã
vg Presidente PDC fiel can;
didatura pt Referido Pre ,

sidente esteve comigo CeI.
SO et não recebeu Irineu
pt Conclamamos todos cu.

tarinenses votem CELSO
DOUTEL vg Imbuídos es
pírito bem público pt SDS.
Devitória Abílio Heiss

Correspondente

- Tomamos a liberdade de apresentar-vos o sr. Atai

de Machado residente nesta localidade que acorreu a

êste sub-dir�tório, solicitando nossa re�omendação no

sentido de merecer vosso inestimável auxilio a fim de

obter medicamentos conforme receita de que é portador.
Certos da fineza de vossa atenciosidade, gratos nos

su bscrevemo-nos, renovando-nos nossos protestos ,de
estima e consideração.

Culpados serão, isso sim,
alguns poucos udenistas de

-

Santa Catarina que des ,

trufram todo o trabalho
ingente do grande político
que foi Jorge Lacerda,
aglutinando com éstorcoa
desesperados, os pequenos
Partidos de S. Catarina,

em torno da U.D.N ..

Veja a situação, agora,
Fagundes.
A U.D.N. está sozinha.

"'Solita na solidão" como
diria Aporelli.

O�' responsáveis por essa

situação, no afã de justi
ficar sua inabilidade poli;

AlertaPromfiséâfst�nçã�aé criÕ�.Osi�ão 00 !i�em4t�1t.�r��J�1�at;�,,". CDRII I· UM DDEIISTa
Notícias de vários pontos do Estado ariúnciam q'Úic óurposrr;a<> d,1 lii�S d'�1'1S',�Hl'eIP)J}te. d�(;n�etrt(); ,-�' �

....
'-� '�'»€If �a'g{tn�<:I<

agentes do situacionismo p-rocuram não s{J adqurrir �ÓRIO . .lVIUNICIPAL DE FLOitL(NÓPOLIS Saúde

títulos eleitorais, como promover o deslocamento de DÁ UDN"""'_' '" \' " ....;Recebí sua carta magoada onde voce tece considerações sôbre a atual
eleitores para fora' das respectivas zonas em que

'

3
situa cão política .catarinense.

devem votar, à véspera e na manhã 40 dia . Sub-Diretório de Capoeiras
seis meses a dois anos. ta deve estar vigilante para Capoeiras, 20 de setembro de 1960 Só pO_S50 confirmar o que ja tenho declarado. Celso deverá vencer o

Alerta fiscais da oposição. testemunhar, impedir e de, Exma. Sra. próximo pleito de 3 de outubro vindouro. Celso tem um programa e Celso
Muita vigilância· e denún- nunciar em flagrante ao

Lucy Correià Hülse tem palavar.
cia imediata aos Juízes \Juizo Eleitoral, todas as

Eleitorais. tentativas nesse S"entido, DD. Presidente das Pioneiras Sociais Você, como bom udenista deve estar desolado.

pois êsse recurso, do deses , Seccão de Santa Catarina Mas, caro Fagundes, que fazer?
A fiscalização opoaicicnis., pêro uãenista constituí cri., Rua' Fernando Machado Você não deve sentir-se culpado pela derrota.

me. FLORIANÓPOLIS
De acôrdo Com O art. ._

175 n.o 20 do Código Elei_
toral,

"Oferecer, prometer,
solicitar ou receber
dinheiro dádiva ou

qualquer' vantagem pa ,

ra obter ou dar voto e

para conseguir ou pro-
r,neter abstençâ;o-
fena - detenção rle

Alfredo Pedro Rosal' Junior
Presidente do Sub-Diretório da :UDN

em Capoeiras
Sebastião B. de Albuquerque

Secretário Geral

o OESTE
CHAPECÓ, 27 Es-

tou regressando do baixo
Uruguai. Saindo .'de FIo.
rianópolis, alcancei Blu-
menau, onde expús mi-
nhas idéias políticas na

"'Rádio Nerêu Ramos".

Daí, Rio do ISul e a "Rádio Mirador". Lajes e a sua

"Rádio Clube". Curitibanos e a "Coroados". Caça
dor e a "Caçanjerê". Videira e a "Rural de Videira".

Concórdia, - e que maravilhoso hotel '"E o Alvora

da! -, e a "Rural de Concórdia". Joaçaba e a "Her

val do Oeste". Chapecó e a "Rádio Chapecó", São

Miguel do Oéste e sua emissora de igual nome. Dio

nísio Cerqueira e a "Tupinambá". Onde não havia

emissôra, vali-me de auto-falantes locais. Estações
houve em que fiz em um dia quatro palestras. Em

tôda parte abordei, como eleitor realmente indepen
dente, sem ser candidato a cargo algum no govêrno

Celso Ramos e sem demagogia, o descalabro adrni

nistrativo e político do Estado, socorrendo-me, leal

mente, sem alteração de uma vírgula, das Mensa

gens do Executivo ao Legislativo e dos balancetes do

INCO. Fiz· sem falsa modéstia, proveitosa viagem.

Fal',Ía out/a viagem assim, - e .a farei ainda -, pa
ra palestrar mais ,com esse admirável Principe da

Igreja, Dom José Thürner, f1uminense de �ribul'go, /

homem moço e de alta ·cultura e um �os maIs cultos

prelado,:; do Brasil. Tivémos um estuário comum: -

� adl\lil'ação pela õbra sublime de São JOão Bos�o,

fundador da Ordem dos Padres Salesianos. Tenho,

na presente campanha, 40 hor!l.s de rádio e 6.000

km de estradas, através do nos::\o território.

Tentei alcançar Pôrto União, partindo de Ca

çador. As auto.estradas da U'DN são de amargar. A

10 kms. de Matos Cunha, depois de duas horas de

chuva o meu carro, - Ford 54 --, ficou atolado'. En

contr�i, no percurso, um ônibus da 'Iiriha ,queb'!,:ado
e quatro caminhões atolados. passei a noite inteira

RENATO BARBOS'A

encolhido dentro do carro, pois só conseguimos so

corro na manhã seguinte. Tive de regressar a Ca

çado!', tomando um jipe para Videira. Em Iporã, mu

nicípio de Mondai, o ônibus da linha tambem que

brou. Contr-atei um ônibus especial, em demanda de

Itapiranga. Atolámos a 500 ms. de Iporã. S-alvou-nos

uma junta de bois. Acontece, porém, que a estrada

Ipor-a-Itapirarrga se encontra incluída no. Plano de

Obras e Equipamentos (POE), com a dotacão orça
mentária de 200 mil. Esta importância, jánlaÍS apli
cada em seu destino foi, há dias contabilízada pela
DER,' par� despesas'eleitorais ...

Visitei _todo o antigo Chapecó : - ChaW.có,... São

Carlos, Palmitos, Mondai, Itapiran ga, São fuiguel do

Oéste, São José dos Cedros, Dionísio Cerqueira,
Cunha Porã, Descanso, Itá Campo-Erê, Maravilha e

vários distritos e linhas .cbloniafs. Realizei comícios
e contactos em tôda parte. O Oéste inteiro vibra. O

trabalho de equipe é, realmente, notavel. 6 Sr. Iri

!lei Bornhausen garantiu uma vitória de 15:.000 votos

no óéste. Aqui apostei, em um câlculo ba,stánte pes

simista, que Lott-Jango-Celso e Doutel ven�erão no

J)éste com cêrca de 2.000 votos. Senti as üoJetivid,l

des apoderadas da certeza da vitória. Celso. já é con

siderado Governador. Em Itapiranga, por exemplo,
a0sisti a organização de caravanas para 01' festejos
posse, a 31 de janeiro. E ,como ridicu lariza)TI a esse

da posse, a 31 de janeii·o. E como ridiculari�am a esse

ra a capital a absoluta certeza da vitória de nossos

candidatos, na região percorrida, á exceçãO' de MOJ1-
daí e São Carlos. Amanhã, em Flori_anópolis, se hou

"él' espaço no "ESTADO", relatarei edificantes epi
sodios da campanha dQ I Sr., Irinen BOl'nhausen, qüe
despachou para esta zona a Branca de Neve da

União Democrática (Nacional, - o deputa.do Konder

Rei.s -, com certos argumentos sonantes, que mais

liada ,resolvem.

ti:ca, desandam a .vomitar.
bílis sobre os PartIdos ex-

aliados. . -.

E lá vem as calúnias.

Coitado do P.D.C.
As dítamaçõea Infeliz

P.L.
As ameaças. Desgra«ado

P.R.P.
Dizem que os pequenos

Partidos se venderam.
Mas como é que pode en.,

trar na cabeça do .homem

de bom senso que um pe

queno Partido vá se ven

der. .. à Opopição. Como?
Pois não é a U.D.N. que

está no Govêrno?
Não é a U.D.N. que tem

-

cargos?
Não é a U.D.N. que "�em

viaturas?
"

Não é a U.n.N. que tem
dinheiro?
Examine ainda, meu ca

ro Fagundes, meu caro

amigo udenista Fagundes,
como a imprensa do Palá
cio é injuriosa.
Seus jornalistas, quando

não têm o que dizer de al

guma pessoa, inventam,
difamam, caluniam.
R se são chamados às

falas, desviam, fogem,
correm.
Pois não inventaram pa,

. ra o f.eu amigo uma Ge
rência?
Na hora de provar ou

então, de lealmente des
mentir, eles silenciam.
Não fique triste, porém,

amigo F'agundee.
No âmbito federal esta

mo's juntos.
No estadual, nada mais

é passiveI fazer.' Cultive,
por-tanto, a virtude cristã
da resignação.
O remédio é agitar mais

uma vez o lencinho branco
dos tempos do Brigadeiro,
para não perder o cOE,·tume.

Cordial abraço do
CARMELO FARACO

VITORIOSOS

Celso e Doutel, juntos,
fizeram a mais bela cam

panha na história politica
-

de Santa Catarina. Ama_
nhã encer1"al'ão no Largo
'Fagundes. E a vitól'ia virá
1LO dia 3.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IN MEMORIAN
Ao grande diretor espiritual
Pe. Ernesto Seidel

Num despertar de primavera triste,
Uma alma, a morte, ao mundo arrebatou
Santa colheita para o Deus amigo
A quem a vida tôda dedicou.

Bruscamente tolhido do convívio,
De presença a quem muitos confortou
Lembrado será sempre o mestre amigo
Que pelas almas sempre batalhou.

Nos muitos anos em que aquí viveu
Esse grande e bondoso confessor
Deixou com seu exemplo uma bandeira

Que tremula a serviço do Senhor.

Filho de Santa Cruz, terra gaúcha,
Catarinense o foi de coração
Porquanto aqui passou a maior, parte,
De sacerdote, a vida em oblação.

O abnegado diretor de almas,
De Santo Inácio filho a quem amou

E' por certo no Céu mais uma glória
Que o Bom Jesus a vida-coroou,

Yolanda Mello de Oliveira

ANIVERSARIOS _ ST. dr. Francisco Grillo
SR. DOMINGOS AMORIM
Com alegria noticiamos na FAZEM ANOS HOJE

data de hoje, mais um aní, - sr. Osvaldo Lentz
versárío natalício do nosso _ sr. Zanzibar do Nascimen ,

prezado amígo e distinto con, to Lima

terrãneo, sr. Domingos Amo; - sr. Murilo Moreira Leite

rim, elemento destacado na _ sr. Japi Fernandes
vizinha cidade de 'I'ijucas, - sr. Célio Brito

O sr. Domlngo , Amorim, - sr. Manoel Barreto Primo

que hoje completa 89 anos, - sr. Horst Buechler

goza das mais mereclttas a- - srta. Áurea Maria de Dli-

mízadss devendo ser, na veíra Ferrari

oportunidade, alvo das mais - sr.Osvaldo Lentz

expressivas manrrtstaçôes de - sr. Luiz Carlos Machado

apreço e estimai.
Os de O ESTADO, asso

ciam-se às homenagens que
lhe serão tributadas e en,

viam votos '�de perenes" feli
cidades, exeensívos aos seus

familiares.

- �ERM-UNDiNõ (jOELHO
Transcorre hoj e, o aní;

versárío natalício do sr. Her_
mundino Coelho, destacado

As nossas felícltaçôes.

_ sr. Aldo Fernandes
- srta. Maria Stella da Ro-

cha Ferreira Bastos
- sr. Mário V. da Silva
_ srta, Leondína Livramento
-- sra. Cacílda Pereira
_ sr. Célio Rolin
_ srta. Inês Hermes
'_ sr." Gororfel-Dua1'tt�"'!"'edra

Pires _ .

-sr. Ivo Garidolfi
'- sr. dr. Roberto Mendel

Lacerda
_ sr'. José Wadi Cherem
- sr. Lúcio Freitas da Silva

-�-'-------------�---------

OSVALDO lVIEU
EU SOU FLORIANóPOLIS - Da tribuna pOPu.lar, IFlorianópolis faz demagogia.
"Meus senhores.
Eu sou Florianópolis. IAssim mesmo coma vocês me vêem.
Envolvida em fai�as ,coloridas acompanhando a

moda.
Bossa Nova ..

Grito, atordoando a todos os ilhéus pelo boca de
meus microfônes.

Minhas palavras saem pelos' altos falantes com

músicas e gritos de vitórias.
Atordoantes, fortíssimas como 11 un,ca.
Daqui, dali, por .toda a parte.
Estrag'ando os bate-papos, amojando uns, agradan-

do outros.
Eu sou agora, decididamente da cónfusão.
Eu quero é movimento. J

Vocês não vivem a dizer que s'ou uma cidade pacata?
Pois agora vejam a minha jJacatez.
Estou inflamada; barulhenta, tremendamente agi-

tada.
Mais alguns dias, meus altos falantes vão descans�r.
Apenas por quarenta e oito horas.

.

Depois, voltarei, para gritar novamente, anun
ciando resultados da votação.

Então é que vai s'er.
Gente de ,cabeça inchada, gente alegre, ,gente que se

desgrenha, pondo nos outros a culpa da derrota.
E 2U continuarei a despejar pelos altos�falantes os

,'esulta c1 os.
Só depois de tudo isso vocês então ficarão livres de

mim.
Não é bem assim, desculpem.
Porque depois meses mais tarde, voltarei.
,iinunciando a posse.
'1'2'nham paciencia.
Eu quero é movimento.
l�sse negócio ele ,cidade pacata, acabou. Acabou sim.
Meus S1'S,

:._rão esqueçam no meio dessa confusão, que "Cidade
I; !1I;1H depende de você".

(Muito bem, palmas, muitas palmas).

FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 29 de Setembro de 1960

Tua moral, tua honra, teu
civismo, por'erão ter perfeí ,

'I tamente a representação
gráfica de uma linha reta.

I Esta é a verdade dita nao
, . I

I como a queira Eça de Quei_ '

[roz "sob o manto diáfano da �
fantasia", mas a verdade pu-I.1'a,

\ insofismável.
No rlia 3 de outubro o po

vo catarinense te desagrava_
rá, elegcn::'.O CELSO pára go_
ver'nador provando mais uma

vez Sua gratidão à, Aderbal
Ramos da 'S'ilva, que possui,
como dizia Coelho Neto,'
"triunfo que Sê não apaga",

"
Se você qúer no poder

"renome quê se não extin-
, Um homem trabalhàdor;

gue" "glória que se não con_I' S Então precisa eleger,
some", "honra que se não ; Celso, seu governador.

::��L�: t:;�� ��:��o qU�o�!;
'SUmmmU<m

le .--, � A
literários, nem pretensões a J ...��.. ·
herdeira de Planck '

.'
.%"�,��,\��,�\\%\,\\\��

contecimenlos Sociais'

LIGIA MOELLMANN FOI ANFITRIÃ NA

NOITE DE TERÇA-FEIRA.
Universitários. Muito elogiado o gesto � ,

da Presidente do Clube em fóco Srta. t
Zilda Daux.

5 FESTEJOU aniversário ontem a Srta.
Maria Clotilde Souza. A Coluna Social

1 NA LUXUOSA e confortáuel residência
da rua Esteves Junior, Ligia, recepcio
nau conouuuios.: coni uma movimentada
reunião. Festejava "niver", a elegante e

bonita Ligia, quando era então, corte: 6

[ada pelas pessoas amigas que levaram

votos de felicitações a encantadora mo

ça. Nada deixou (i desejar, o esmerado

serviço de bar e copa apresentado du

rante a reunião. As atenções do casal,
sr. e sr, Dr. José Moellmann" mereceu os

melhores elogios. Estiuerani presentes:
Sr. e STa. Dr. Roldão Consoni, Sr. e Sra.

•

José Lemos, Sr. e Sra. Dr. Hilton Praze

res; Srta. Neiza Mafra, Sr. e Sra. Dr.

Carlos Bâuarâo
, Orle, Srta. Marlene

Abrahan, Sr. e S1'Ct. Galdino J. Letizi,
Dr. MauTicio dós Reis, Sra. Luiz Polli,
Sr. e Sra. DT. Ary Mello, Sr. e Sra. Dr.

Antôniõ santaeua, Srta. Lourâintui

Piazza, Sr. e Sra. Durual José dos Reis,
Sr. José Areocu Souza, Sr. AmilcaT Cruz

Lima, o jovem Si'. Ciâ Santaella, Sr. e

Sra. Dr. Rubens Olioeira e o famoso
Luiz Henrique, o moço .que reapareceu
dando seu shou: de violão.

felicita pelo acontecimento.

SEM dúvida alguma, deran� shoio de

elegância no baile do Clube 14 de Junho,
em Lajes, as senhoras: Pedro (Ilza)
Lisboa, Celso (Lzolina) Branco, Accacio
(Lauta) Ramos Arruda, Jorge (Lourdes)
Barroso.

7 O SR. CHRISTIAN Leçrez diretor da
"Maison Dior", em visita ao Brasil, [êz
convite ao costureiro "Dener", para ee

transferir com armas e talento para a

Capital Francesa.

8 JÃ NÃO á mais problema �/pam os ca

valheiros elegantes: As camisas "Dtstin :

ta" .. estão com perfeito acabamento.

9 A CIDADE de Lajes, contará com' repre:
sentações nas listas: Brotos Elegantes
do Estado e Os Melhores Partidos para
1961.

10 A ESCRITORA Marilia São Paulo Pena
2 O CASAL Zu.l1:,cr L:ns Neves, recepcio_
na convidados na noite do dia 1.0,
pora o elegante jantar, com que será 11
comemorado os 15 anos de sua filha Re:

gina Patrícia.' O colunista, agradece a

gentileza do convite.
,... 12 AMANHÃ, comentarei a movimentada

3 MARIZA' Ramos, a 'nova "Rainha da festa de 15 anos da bonita Terezinha
Primavera". Parabens pelo merecido Amim.
titulo,

e Costa publicar� um novo livro.

ESTA marcado para o dia 12 proximo, o

casamento da srta. Maria Helena Dias,
com o Dr. Aloysio Ferrari ela Silva.

13 REGISTRAMOS na data de hoje, o

�
11 O CLUBE Soroptimista, [êz entrega ao "niner: do sr. Erancisco Grillo. A Co-
Diretório da União Catai inense de E_stu- Zuna Social deseja ao Sr. en; foco os

dantes, de um cheque de Cr$ 50.000,00, melhores votos de felicidades.
para a construção do restaurante dos

"'SS%"'S:%S"<"SS;;":S%,..,.%:;-':.lI(m��....s::�'\'§.,,.,,,,,,,,,,,,,'4'\,"t4'\"""'.'." •• '\v,,.

BilHETE ; JlO�, IOERBDt
Fôste ultrajado por ho-. cnseguírão abalas a fé que I píníão pode mais ainda. Ela

mens sem escrúpulos, dêsses' em ti deposita o eleitorado él uma barreira ínpugná,
que 'envilecem a própria! de Santa Gatarina. vel.

terra, piores que NERO, pol'_ A violência pode muito Tua vida de luta em prol
que contaminam. masa força expansiva da 0- da coletividade, tuas maãos
A calúnia, entretanto, não benfazeja , de esmolas e be�

te atingirá. � "nefícios, rosário imer.so de
rão serão estes detratores �.� serviços brilhantes, desinte., i

impenitentes em cúya cons,

"
ressadamente prestlado&, à'

ciência o ódío, o interêsse ,: causa de teu torrão -'natal I

ou o hábíto" resiste à mais durante tantos anos de dedi� I
deslumbrante evidência que cação inexcedível, de com-I

bates fecundos e energias IDR. 'KALlt BOABAID sublimes, constituem a res-'
posta aos teus adversários,
aos teus acusador-as.

CIRURGIÃO DENTISTA - EX-INTERNO DO

SERVIÇO DE PERIODONTIA E CIRURGIA -

PROF. PAULINO GUIMARÃES JR.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TRATAME:NTO DE MOLÉSTIAS DA GENGIVA
CORôAS DE PORCELANA FUNDIDA

(Jacket-Crown)
Atende em Curitiba:
PRAÇA ZACARIAS, 80 Edif. J.oão Alfredo
10.0 ANDAR - CONJ. lQ.Ol.

Casa 'Dom Bosco do Pequeno
Jornaleiro

A Sociedade de Assistência aO Pequeno Jornaleiro,
lrganizou na "CASA DOM BOSCO DO PEQUENO JOR
NALEIRO" à Av. Hercílio Luz, 2, esquina da rua dr.
bulcão Viana, uma pequena uffcina com 4 máquinas
)róprias para serviço de mar.cenaria.

Esta, assim, aceitando encomendas de pequenos
móveis, caixas para relógio de luz, consertos de móveis.
�.tc .. Interessados poderão procurar no lo�al, na parte
la manhã', o sub-tenente Frederico Martins.

AGRADiECIMENTO

'�""""'��..".""'.�Stc.�.1
��--.��,%,�"�

CELSO é uma nova estrêla

lQue não se apaga jamais,
Irineu estrêla cadente
Não brilhará IJ._unca mais.

I

Ü �APOLEÃOZINHO ADAIME
O ria:poleãozinho Adaime, orgulhosa aquisição do

enfatuado Colono, através o telerantíssímo H.H., está
agindo de fato. Craneou sua campanha! Pedindo por
empréstimo o fogoso corcel da Secretaria de Segu
rança, saiu a galopada pelo interior, sul e norte do
I��stado a por em prática apressadamente e de impro
viso seu magnífico plano de combate.

Articulou um verdadeiro exército, voluntários do
Pateo dos Milagres, convocou os mais diversos ca,

pangas., espalhou metealhas de mentiras, bombas de
araque, numa incontida ânsia de aureolar o nome

antipático de Irineu Bornhausen.
Precisa o Napoleãoztnho, a todo custo, garantir

sua imunidade por mais algum tempo. Aquela mes

ma imunidade que foi pisoteada, em Lajes, por seus

asseclas.
.

I

Êle precisa mesmo destas imunidades. Caso con

trário ...
Pena porém! Todos sabemos que o Napoleâozi

nho Adaime vai encontrar seu Waterloo. a três de

outubro, com a retumbante vitória de Celso e Doutel.
E depois ... a retirada apressada de uns e outros

para as terras estranhas.

MAQUIS ZV -3 INFORMA
Barracão. O Sargento Sub-Delegado dé Polícia

agora acobertado, pelo "Napoleãozinho" Secretário
Adaime, tranca inquéritos, como no caso do Sr. José
Silveira, prometendo que só dará prosseguimento
após às eleições.

Com esta atitude quer o Sargento forçar os elei
tores pessedistas a vetarem no colono falsifi.cado.
Ninguém perde por esperar ... E o Sargento Antônio
Joaquim assim corno a Elffa (cpdmp), espirrarão
depois de outubro.

COMíCIO NA TRINDADE
Com OSVALDO MACHADO no comando da co

luna, estiveram os representantes da ALIANÇA DA
VIT'ORIA, ontem na TRINDADE, onde uma grande
reunião de pessoas aguarda a palavra dos vitoriosos
representantes da ALIANÇA.

.

Como sempre, a D. Elffa, perdoando a má pala.
vra, "falhou" na horinha H. Uma caminhoneta da
Elffa, cpdmp, por lá passou sem nem sequer dar pe
lotas ao apêlo de um dos moradores.

A lua no entanto, lá de cima, proporcíonou luz
suficiente e o comício foi até o finzinho no duro.

Conosco é no escuro mesmo!.-

AS ARMADILHAS
As tais andarilhas, andaram ontem pelo Bairro

da Agronômica a perguntar por eleitores.
� Acredito que tenham saído de lá com os fígados
� meio azucrinados, co-fu A RESPOSTA de. uma senho-]
ra que ao ser indagada interpelou as ditas cujas:

_ Escutem, dêsde quando '0 voto deixou de ser
secreto?

- Quando deixar de ser, eu conto para vocês.
Tá bem? -,

DOIS MESES DE ATRASO NA GRATIFICAÇÃO
DOIS OFICIAIS

COMO É, VAIOU NÃO?
Ora vá! Já há dois meses que os oficiais da Po

lícia Mílítaa não recebem as gratificações.
Enquanto isto, os fanatizados arautos 'do velho

colono, a querer nos impingir a força, coisas como
esta de que o "sêo Iríneu foi o maior governador de
Santa Catarina".

Bha! Só se foi pa.ra a panelinha dos aproveita,
dores. Nunca vimos tantos desfalques, tantos inqué
ritos, tantas arbitrariedades, como nesta época do
governo udenista.

O Estado está quite com o funcionalismo.
Não pagam sob protesto de engano da lei.
Bolas! �ngano?!! Se de fato houve tal lei foi

promulgada com êle.
Cabe ao iprestimoso H.H. evitar a exploração

sôbre esta burrice de seus assessores evitando co
mentários desairosos.

Seria bom que pagasse agora para que depois
não fôsse Obrigado a faze-lo a,raVés do mandato de
segurança.

A lei está clara e não dá acesso a sofismas.
ARRUMAM-LHE CADA ABA-0AXí HEIM

H.H.?
soo

./1< __

Nelson Oliveira e família (ausentes), Osvaldo Oli
veira e família, Victor, lVIoritz e família, Cel João F.
Oliveira e família (ausentes), Cid Taulois e família
(ausentc,s), Celso Oliveira e Herondina Olivéira, agra
decem a todos os amigos e parentes, que compareceram

.

aOs funerais ele sua mãe, sogra, avó e bisavó, Maria Eu
genia Neves de Oliveira, ocorrido no dia.lS do corrente,
na cidade ele Palhoça, bem assim aos que enviaram pê
sames por cartões e telegramas.

F, 11 l' 1 '1 T '1<ó IS 'i) �2
12 ;:.� 3" :.B

Brasil Participará do C. I. dQ ('afé
Seguiram para os Estados Unidos os srs. Luís Piza

Sobrinho e ORvaldo Cruz Lisboa, membros da .Junta
Administrativa ,do In'stituto Brasileiro do Café e. que,
juntamente com a Cônsul Marina de Vasconcelos, inte
p:ral'ão a Delegação b::asileira à reunião da .Junta Di
retora do Acôrdo Interna.cional do Café.

IMPRESSORA
IDlgbilc EibA.

----__.cC(� ...__----

CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E
SERViÇO DE CLlCHERIA

COM P[RFEIÇÃO E RAPIDEZ.
..._---.------..

RUf:l CONSELHEIRO �1AFRA. 1-.23,
FLORIA:--l()P01,IS �ANT;\ CATARINA

-----�-=-.=====.J
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Chá Tender Leaf

·.1
,I'

A Soirée da Primavera,
realizada no 'L. T. com a

apresentação das "VENDE
DORAS DE FLORES",
esteve muito movimentada
e marcou uma noite de

.elegância e encant31m�nto,
onde sras. e srtas. do nosso

al�o ',SOCYETE", aconte

ceram elegantíssimas, abri_
lhantando os suntuosos sa

lões de festas do Clube da

Colína.

Ag'radeço as referênsias

elogiósos dedicodas.t mi

nha pessôa pelo Dr. WaL
ter Wanderley Presrdente
do. Lira T. C. por ocasião
quando fez uso da J.)ala
tyra, na reunião do Con ,

selho Deliberativo .que ele

geu a Dh-etoría do tradi
cional Clube da Colina.

Aqui estão as elegantes
"VENDEDORAS DE FLO

RES" aue foram aplaudi
,díssima� na soirée do sá
bado que passou; Terezinha
Gonzaga, Marise - Wilaim,
Heloisa H. Za'niolo de Car

valho, Diva Carvalho, Eli

zabeth Oliveira, Regina Pe ,

reira Oliveira, Marisa Ra.,

Imos, Elza Maria Kruger,
Marli Maura Meira" Led"_
Regina Deishut, Paulina

Silva, Roseli Pízaní, Car ,

mem Lucia Cruz Lima, Ma
ria Conceição Silva e Ivete

Appel, Esta última é a Ga

rota "Radar" de Brusque.
.,iO'i\;{ a�;

OS famosos perfumes
ATKINSONS, homenagea,
rão as debutantes do Lira

T. C. \
O Conselho Deliberativo

do Lira T. C., presidido pelo
sr. E'waldo Moritz, elegeu
no domingo p.p. a nova Di

retoría do Lira T.C., que fi
cou com os seguintes mem,

,
bros : Presidente Dr.

Walter Wanderley; 1.° Vice

Presidente Dr Perey
Borba; 2.0 Vice- Presidente -

Sr. Antonio Apostolo; Seere ,

tário Geral - Milton -Cam ,

pos; Tesoureiro - Danubio

Melo; Orador - Dr. Geral
do Gama Salles; Diretor de

Esportes - Sr. Osni Bar ,

bato: Bibliotecário - Sr.
José Mussi; 1.° Secretárío
Luiz Carlos 'Pessoa Brasil;
Diretor de Sede Sr. Fran.

cisco Medeiros e Diretor dtl

Relações Publicas Sr. Lá
zaro Bartolomeu.

Fui homenageado com lLm
"[antar no Lux Hotel, peío
Sr. Paraguassu corcova
Centeno Representante de

A'I1KINSONS, Perfumaria
d� alta classe desde 1795.

O Sr. e Sra. Gabriel Ma.,

tias, partícíparam do mes

mo.

As debutantes do Clube
da Colina, irão a Blumenau

para um coquetel dançante
no Tabajara T. C." no dia
9 de outubro.

A sra Milton Campos, fez
a entrega do Ramalhete dê

flôres a Rainha, da Prima-

vera Marisa Ramos, como

,homenagem c:o Lira T. C.

O Dr. Percy Borba, colo

cou a faixa na Rain�a da

Primavera, ropresenta.ndo o

Presidente do Lira T. C" Dr.

Walter Wanderley.

"As VENDEDORAS DE

FLORES" lançaram a moda

das saias estampadas com

blusas brancas e colares
de côres variadas.

'A Rádió Diário da Ma

nhâ, fez a cobertura da sol,
rée de sábado pp, com os

loucutores, Adolfo ZiguelU
e Lauro Soncini.

O vestido da, debutante
Raquel Melo, será um gran,
de sucesso no baile de ga
la do Lira T. C. E' de nylon
bordado com duzentosl e

sessenta metros de rendas.
À sra. Iná Moellmann
comprou em Now York.

Ouçam hoje o programa
"RADAR na Sociedade",
pelas ondas curtas e mé

dias da Rádio Guarujá.
,

Zury Machado e Yai'a

Bittencourt Kasting, seráo

entrevistados no programa
"Radar na Sociedade", ho,
[e, às 17,35 horas.

Terezinha Amim, recebea
ontem suas amiguinha�
residê�cia dos seus pais,
festejando o seu 15.° ani
versário.

Aniversaria hoje, o dr.
Francisco Gtillo, pessoa
destaccda no alto "Society"
<Ia RAROSCAP. Ao ilustre
"aníversaríante os meus sin
ceros para�ens.'

As representantes de
Brusque, Laguna e Curiti

ba, aceitaram o nosso con_1.vite para debutar no Lira

Tênis Clube. Aguardo eu,

tras confirmações.

O Colunista notou a Mis«

Elegante Disco Daltt'e

Carmem Rosa Caldas, 110

"Atelier" da sra Ananías.

Caminha, vai acontecer
muito elegante num aní,
versárro oo próximo sàba,
do, (Branco).

Os sr-, e sras dr. Newton
A'vila e dr. Renato Cost:•.
aeontec a.:» ,1 no Queréncilt
Pálace Hotel, E'er tí a faLta
do sr. e sra, -dr. Zulmar Lins

que faz parte dêste gru
po plegttntf-.

Os srs e ira dr. Wmte.

Wander'cv e o dr. J. .J.

Barreto, reunh.un- F' do

mingo r.. ) Lux lI·:'te! par!"
um [an: .rr.

Dia 1.') de Outubro, JII.'
blicarei o pru!','1 ama elas cle
butantes do Clube da Co.
lina - J'lH.

Rôsca doce com

uma delícia!
Ingredientes: 1/2 xíc. de leite

1/2 xíc. + 2 colho (sopa) de açúcar
1 1/2 colho (chá) de sal

1/4 xíc. de manteiga
1/2 xíc. de água morna'

2 ovos

2 colho (sopa) de Fermento Sêco Fleischmann
ou Q tabletes de Fermento Fleischmann

4 3/4 xíc. de farinha de trigo
1 xíc. de geléia de morangos

* Em nossas receitas, a medida-padrão é a uma xícara de 250 g de água

� .� -

'FERMENTO si-co FLEISCHMANN
Mais um nroduto de qualidade ela STANDARD BRANDS OF BRAZIL. INC,

À rua Cardoso 46, Coqueiros, uma casa de material MARIA CECILIA, participa aos parentes e amigos
com duas salas três quartos, dois banheiros é demais' de seus pais, Delmo da \Silva e Maria 'I'erezlnha Leal
dependências. Terreno todo murado. Facilitá-se o paga-

I
da Silva, o nascimento de seu � irmãozinho Eugenio,

mente. Tratar com Passoni pelos telefones 2100 e 3182'1 ocorrido no dia 24 de Setembro na Maternidade Carrné,
Ver no local das 9 às 12 horas. Ia Dutra, -

".

Ferva o leite, junte 1/2 xic. de açúcar e a manteiga.
Deixe esfriar, À parte, meça a água morna, junte 2

colh. (sopa) de açúcar e polvilhe o fermento. Deixe des
cansar lQ minutos e misture bem, Sôbre pedra már
more peneire a farinha com o sal. Faça um sulco no

meio e ai vá colocando, na seguinte ordem, o fermento
dissolvido. a mistura de leite e os ovos, Misture tudo
muito bem, sovando de vez em quando até que a massa

fique lisa e solte completamente das mãos e c!a mesa.

Ponh-a a massa numa tigela untada, pincele a superfície
com gordura, cubra e deixe crescer em lugar quente
(longe, de correntes de ar) até dobrar-de tamanho (2
horas aproximadamente), Leve-a então para a mesa en

farinhada c corte-a em 2 partes iguais. Abra com um

rôlo, dando-lhe forma retangular. Pincele a superficie
com manteiga e espalhe em cima a geléia, Dobre um

lado sôbre o outro e faça um rôlo, colocando-o em fôrma
alta, redonda e untada. Una bem as 2 pontas e com

v� E N D 'E - 5 E

/
Para Presidente da República

.Jânio Quadros

Adhemar de Barros

--x· I Marechal Henrique Baptista Duffles
Teixeira Lott
-

rara Vice-Presidente da República

Fernando Ferrari

II João Goulart (Jangn)

Milton Campos

Atenção eleitor - como
você

-

deve votar -

em
LOII-JANGO-CELSO-DOUIEL

1°) - EM FLORIANóPOqS, nesta Eleição de 3 de outubro de 1960, O
ELEITOR PARA VOTAR, deverá receber do Presidente da Mesa
- DE UMA S(} YEZ - 2 (duas) Cédulas Únicas, sendo:
1 (uma) Cédula Única para Presidente e Vice-Presidente da Re
pública.

1 (uma) Cédula Única para Governador e Vice-Governador do Estado.
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 colocá-Ias dentro da URNA, depois de mostrá-las DE LONGE -

aos Fiscais e Membros da Mesa.
3°) - NA CÉDULA ÚNICA para Presidente e Vice-Presidente da Repú

Mica, o nome do - MARECHAL HENRIQUE BAPTISTA DUFFI..ES
TEIXEIRA LOTT - está colocado em TERCEIRO LUGAR e o nome

de - JOÃO GOULART (JANGO) está colocado em SEGUNDO LU
GAR - (Veja a colocação oficial e o modêlo da Cédula, na ilustra
ção ao lado esquerdo dêste folheto).

1°) NA CÉDULA ÚNICA para Governador e Vice-Governador do Estado,
os nomes de - CELSO RAMqS e DOUTEL DE ANDRADE - estão
ambos colocados em PRIMEIRO LUGAR (Veja a colocação oficial e
o modêlo da Cédula, na ilustração ao lado direito dêste folheto).

5°) - NO MUNI,CIPIO onde houver 'Eleição - TAMÉM - para a Pre
feitura Municipal, O ELEITOR PARA VOTAR, deverá receber do
Presidente da Mesa - DE UMA Só VEZ - 3 (três) Cédulas Úni
cas, sendo:
1 (uma) Cédula Única palra Presidente e Vice-Presidente da Re
pública,

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

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

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

POR LEI':""'" a ensinar como deverão ser DOBRADAS AS CÉDULAS.
Quando o Eleitor receber as Cédulas Ú.nicas (duas ou três, conforme
o caso) deve VERIFICAR NA PRESENÇA DE TODOS, se as mes
mas Cédulas não têm nenhum sinal ou marca.

7°) - MUITA ATENÇÃO ELEITOR � Se você perdeu seu TíTULO ELEL
TORAL, não tem nenhuma importância - mesmo porque, AGORA, é
permitido VOTAR SEM O TíTULO - bastando apenas que você
AINDA SE RECORDE do número e do local de SUA SEÇÃO em, que
votou na ÚLTIMA ELEIÇÃO. Se encontrar dificuldades para -:c::bCl'
qual o número da SEÇÃ:0� peça Informações. '!l,!} Ca!!ório Eleítoral ou
então com qualquer dirigênte do PSD-P3,'B-PRP-PDC e PL.

uma tesoura dê uns cortes na massa (V. ilustração).
Repita o mesmo com a outra metade da massa, Cubra
as 2 fôrmas com um pano e deix�crescer até o dôbro
(1 a 1 1/2 b, aproximadamente). Asse em forno moderado,
durante 30 minutos. Enquanto môrno, cubra com o glacê.
Enfeite com geléia, cerejas em calda ou oquo preferir.
GLACÊ:
1 xic. de açúcnr de confeiteiro
1/4 colho (chá) de essência de baunilha
Leite

Peneire O açúcar, junte a essência e vá acrescentanclo lei te
aos poucos, batendo até frear um glacê de boa consistênc iu.

GRÁTIS: Peça à D, Maria Silveira,
C. Posta! 1179, Rio de .Ianeil'O,
o folheto "Conselhos Üteis"
sõ!Jre o Fermento sêco
Fleiscllmann

....

/

Para Governador

x Celso Ramos

Irínen Bornhausen

Para Vice-Governador

x �I Doutel de Andrade

Carlos Gomes de Oliveira

Martinho Callado Junior
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DOMINGO' NOVO MATCH ENTRE,PAULA RAMOS X OlíMPICO - (o.nl,orme CCIJtrato estabelecido entre as duas equipes, Paula Ramos e

Olímpico yoltarão a se defrontar, na tarde do próximo domingo, em nossa capital. O Paula Ri,n.os, terá assim a opoJ'lunidade de se

reabilitar do insucesso de domingo p.p., quando perdeu para o Olímpico Jor 4x1.' O Clube virá compléto, sendo suas liguras princi
pais o zagueiro central Nilson, os médios Hé lio e Ad�ci, veferanos mas jogando um bom ful(�ol, e o· Irio central ,alacanle compos
lo �e J�ngo (ex-yastoyerdino), Ninha (ex-jogador do Tupy) e SChippmam, artilheiro mór do campeonalo regional e artilheiro da
parlida de domi.ngo com 3 tenlos. Além do ,pon'leiro Nanico qu.e, jogou pelo Ayaí em campe(l1atos passados.' -Grande jogo que o

público florianópolitàno não deverá perder.
--------------------------------------��' -----

Wagner;
1.0 Secretário: Luiz Décio

Os diretores do Paula Ea- Meireles; 2.0 Secretário: _

mos Esporte Clube que a- Nélinho Vollou: a, Cláudio E. Amante; _Tesou_
companharam a delegação à reiro Geral: Alírío Eldney
Blumencu, receberam com Sentir o ,Joelho Cunha; 1.0 Tesoureiro: Car-

serenidade o placard adverso los Luiz Nunes; 2:° Tesourel-
de 4x1, sorrido diante do O médio apoiarlor Néltnho, ro: Luiz H. da Silveira; Ora-
Grêmio Esportivo Olímpico, -que esteve alguns meses a- dor: Edson Carminatti.
Sôbre a conduta 00 árbitro, rastado de nossos gramados Conselho Deliberativo: -

I .

fizeram restrições quanto a em virtude de uma forte ecn., Edelgi",lo Souza 'Presidente

marcação da falta de Nery tusão no joelho foi o' único Roberto S. Dias:' Membro
sôbre o atacante Ninha, de joga ior que deixou o grama, Levy Meireles - Mel):lbro
onde nasceu o quarto ten, do preocupando 'a, díreçao '. Nelson Cabral _ Membro

to dos locais. Da conduta médica. Nélinho, sentiu a
I
João R. Evangelista .:

"

dos atlétas, ,no aspécto dís, contusão num lance isolado i Nagel Marínho '

cíplmar, -destacaram apenas 10 cortar um pà.sse de Hélio
" Geraldo Jacinco -

"

Acarl, com o.Jgumas entradas para Ninha. Neny, com feri- I Apresento a V. S. os meus

violentas em Hélio. menta na perna é <Manoel' pmtestos de alta considera-

com amig.�alas bastante ín, 'ÇãO e respeito.
.. ,

---------- charlas, foram as, outras Roberto Wagner
baixas. 'l Secreto Geral

-I

dois prímeíros do Alm'rante cóm varias .contratacões,

\
' .', 1 t Catarl'na, a Fed-era"a-o de ve- Barroso t o segur.do '(;0 Mar- conquistadas pelo P3.lmsi_
Alcancou o maia. comp e o ".

-

ê'i..' la e Motor d'o Rl'O Grande do cílio. Dias. ras e Olímpico, o pu 1Er!O
êxito a regata pr _campeo-

,

t d' dominao a Sul participou a .transterên, x x .x blumenauense, acredita nu-
nato dispu a a om,ngo, p s., .

, b 1 cía do certame para' os dias Está marcada para o pró- ma boa campanha dos clubes
sado em aguas da ,

ala su '

,

Ii A" h as 12, 13, 14 e 15 de novembro, xímo dia 9 a reunião da Li. tacais, no certame cata-
de Florianopo IS. ,S onr ,

da manhã náutíea coube- não explícando os detalhes ga Blumenauense d'e Fote- rinense.

ram, sem dúvida alguma, ao qUe motivaram esta mudan- 001, oportuniSade em :],U2 se x x x

Clube de Regatas Aldo Luz ça de datas. Para os nossos conhecerá a tabela do Tor. O Hercílio Luz, está cobi_'

que, com um núm;ero redu- velejadores a mudança trou- neio M�nistro Luiz Gallo'"i :;ando dois ou três valore.;l ào

,:;ido de remadores, obteve xe benefícios, poiS agora, x x x futebol gaúcho, tendo pl:l.':a

cinco belíssimos prlmeiroD lu com mais espaço de tempo, Na primeira quinzeu:.i t1L isso sondado as possibilida_

"'ares perdendo o páreo de a nossa representação terá ,:mtubro strá realizada, pa cio des de contratação pelo clube,

;uatr'o c/patrão por bico de mai", chance para os treina-' dade (:e Joinville, grandl')Sa P.speram os mentores lio po

prôa e ainda sem participar mentos e consequentemente competiGão de motocicJ:':r:1o pular c!llb�, tubaronen"e, ;;-

do páred de .dollble-skiff. melhor apresentação em que contará com a participa_ '�ertar ',S det::J.1hes pan re-

O Martin�pi, inscrevendo Pôrto Alegre. :;ãfl de inúmeros corJ.'O!�!ute::� forçar, sua equipe.
duas guarnições nos páreos -- :0: -- x • x x x x x

de yole, automàticamente, Dia 5 de outubro partirá O Clube Náutico Air.el'i":J, O OlímpiCo estará 'parti�
�ontou maior número de pará_o Estado da Guanabara de B!umenau, a grande f()r�a cipando do torneio o'Tl,ll';t,lJ

'Jontos e sagrou-se o vence- x delega�ão catarinense que ::;0 espr'rte remístico da �llla_ Luiz Gallotti, atra '18.:; cll'

Jor da regata. Contudo, o' intervirq no Campeonato de industrial, continuJ. em uma equipe mixta.

mérito da manhã náutica Brasileiro de Lig�htning, Re_ inter:sos preparativos, vha.1- x x x

20ube ao Aldo Luz! gata da'Escola Naval e KLM. ;:lo, o campeonato estadual. A PO!· 3x2, o Clube At.etlel)
__ :0; -- Os iatistas catarinenses pro- gran:le J.;�·eocupaçâo. é I) c'to Carlos Renaux, derro�r.u D'O

Mas, prezados, amigos, a �vavelmente ficarão hosPeda- gigant.e e o quatro com. reduto adversãrio",ao C!.'l.',(ln
grtmde vztona não foi do dos na Escola Naval, na Ilha x x x do Barroso, nuui cot-e�i) :L_

Aldo Luz ou do Martinelli e de Villegagnon. A primeira Na pC;ilÍpe do Paula Ib putadô em cancha, bastante
sim do remo catarinense, na prova em que os iat.istas ca-

.n,
os

qne,
enfrentou e P,�rd �l

"
enlameada. O cotejo ogradou,

t
'

.

e nato tarlnenses estarão partici- I
-

rega apre - camp o . do.mingJ para o O.l(np:::o, x x x

Quando se esperava uma fá- 'I)ando será a Regata Escola destacamos a atuação de. Foi marcado para U I ii,
cil vitória do Martinelli, eis Vaval, no dia 9 de otbtub_ro à Marreco, Ner:y, Manoe! :; definitivamente, o inw,:) ,'r

qllf! os li:omandado,s. de Euri" :arde. Esta é a maior regata lilton, Nélinho também a_' certame estadual em sl,a;;

co Hostemo realizCtrâm um de vela realizada todos os tuou tt'm, realizando ::ll:o 11_ ' diversas zonas. PO�·l-.\!to

,I belíssimo· trabalho) tdrnando mos no Brasil e em 1960 se,
.nas boa� jogadas, pri l·�i;I:1!_ ! enquanto, não se m,CI,]," p'

I a regata pré_campeonato um 'ão efetuadas provas para mente no trabalho de destrui: clubes mOYÍmentar-se-[n I'm

sucesso sob todos os pontos 1S seguintes classes: acetino, ;ão. Na linha de frl'nt� r::w: frequentes amistosos.
ele vista. ,Êste reporter, im- ,'Jeleiros junior, star, flying houve destaque. x x x

possibilitado em é01nparecer dutchman, 505, lightning, x x x Em ::lOmc da direto'·:J. d!i'.
.

'z de chegada mes ,�a1'ioca, guanabara, sharpie"como 1UZ ,.
-

Na tE,rele de sábado, (l·c'::n'_ Associat;:io dos Cl'rmlstas
1no ass';n' v'';brou com o re- ,'z.agen-sharpie, snlpe, pin- E t· S t•• • }eonato amadorista ele' 1u_ spor !VOs de an a Catari-
sultado gera,l da regata, tor- f}uim e, cadete. Representf- b 1

'

'ACESC l··t
,

:'cões de todo o Brasil estarão te? tEm an�amento cum na, , so ICI amos ao';

nando mais alentador um
, .

da Es_ lll!alS ilm cotejo que rQUlllt'a club�s da capital que r·2111(,.

ptognósticq paUL' o mais rá_' presentes na Regata
as esquadras do Postal Te- tam seus oficios par::.. a .l.�n·

pido alevantamento do nós- �ola Naval.
legráfic"l e São Paulo O tidade de classe, ·com ante-

so remo. Tudo faz crer que -- :0: --

em novembro, durante o Fa.lando aO reporter, o

Campeonato Catal'inense do presidente Eurico Hosterno,
Remo, voltaremos a sentir do Clube de Regata>.! Aldo

as vibrações de mais sete Luz, deélarou estar satisfei

emocionantes páreos, desta tíssimo' com a apresentação

feita com ã brilhante pre- dos seus remadores na, rega

sença dos clubes do interior ta pré-campeonato, prome_

do Estado. tendo realizar muito mais

O Campeonato Brasileiro no Campeonato Estadual.

de Sharpie 12m2, não mais Domingo me�mo, os rema

será realizado 'entre o� dias dores aldistas foram home-

30 de outubro a 2 de novem- nageados com uma churras_

bl'o. Em comunicação oficial cada realizada no bairro do

à sua c,ongênere de Santa Estreito.

(OISAS DO ESPORTE
Recebera,m

EME-BE r -- '0' --

Vamos aoo acontecimentos A decisão
.

da assembléia,
da semana? I realizada na noite de sábado I

Os jogadores do Paula Ra, na F.C.F., com respeito às
mos comentaram' muito a l precauções em conservar a

vassoura, a espada e a EN- I: integridade fielca do atléta
XADA qUe estavam expostas [oi bem A.LEMBRADO!!!
em díversae ruas de Tijucas.! -- :0: --

Era o prenúncio de que se- Gostaríamos de vêr:
riam ENTERRADOS pelo A AGUA. e SABÃO de um

Olímpico. 'onze quando dá banho em

-- :0: -- outro!
NOVA BOSSA no futebol é

o jogador afirmar pela ím;

prensa que abandonou o fu
tebol. Eis alguns dos joga
dores bossa nova: Loló, Aniel
Laudares, Pereréca, Danda,
Naizo, etc ..

--:0: ---

.Em avant-premíére, tere,
mos domingo, nesta capital,
o filme CASEI-ME COM UM

MONSTRO, tendo como pro
tagci.ieta central o ponteiro
esquerdo NANICO, do Ollm;

pico,
. --:0:--

O Avaí desta 'vêz deu duas
BONGAdas no Figueirense,
confirmando sua ascenção.

Derrota (om

Serenidade

--:0: --

"Justifico a denominação
de CHÓQUE, para uma par
tida de futebol quando a vi
tória está por um FIO".

--.:0: --

No time dos JOTAS qUe o

Paula Ramos está formando,
deverá figurar também J.

Antônio, que será adquirido
ao Atlético.

--:0: --

ADIVINHAÇÃO DA SEMA
NA: - Você sabe qual o [o;
gador do Paula Ramos que
no diminutivo passa a ser

utensílio. de senhoras e se

nhoritas? Resposta na pró;
xima edição.

--:0: --

O Paula Ramos precisa, -- 'o: --

contratar jogadores para sua A PERGU,NTA INFAME: -

equipe: Poseuí J. Martins e Você sabe �ual_. f� o -clube
J. Batista. Agora vai "com- da metrópole que ficou proí
prar" J. Gonçalves e J. K. bido de f?tzer ponto de para,
Ficará compléto o time? dá nu .mcafé de TÍj'ucas, on-

-- : o: -- de ['e registraram cênas de

Aquele desportista "goza- verdadeiro banditismo, com

dor", ref'erindovse aos dese, os .atlétas a carregarem açu,
jos do Barroso em participar, careiros, facas, colheres,

J

do campeonato estadual, ar- gados, toalhas, sabonete, e

rematou: Se estivememos em ainda comeram sem pagar?
junho, o Almirante Barroso PISTA _;_ O clube entren

tería tôda chance, mas, em I t�u ao Almirante Barroso e

setembro, nunca! -lo resultado foi 2x2.

ti'
�

CONVAIR DIAPIO

FLOPIANnpOLl�
DlaiTO.
b. PAULD

.

RIO

=rAle
C�UZE'''O� () SIJ_L
-

'

a

Fundada a· Associacão Atlética
.
.'

Milionários da a Associação Atlética Mi-

Norberto

Recebemos e agradecemos
o ofício abaixo:

"Florianópolis, 23 de
Setembro de 1960.
Senhor Diretor:

Iionários, cuja Diretoria,
eleita em caráter especial"
ficou 'assim constituida: IPreso de Honra: Oení Costa;
Presidente: Sergio Dutra; I
více.Pres.. João José Ma-

chado;
secret.. Geral:

Tenho a honra de levar ao

conhecimento de V. S'. que,
em data de hoje, foi' tunda,

RUI LOBO

�-

,
,

JOFRE e Sancbez Dia 17 de Noyembro,
Pelo' Tílulo Mundial dos Galos

SÃO PAULO, 28 (V.A.)

I
A Emprêsa Brasileira de Des':'

portos informa haver rece

bido comunicação do empre,

I sárío Katznelson, atualmen
te em Los Angeles, infor
mando que, em reunião ha
vida entre êle e represen,
tantes da N.B.A., juntamen
te com George Parnassus,
foi confirmada finalmente a

data de 17 de novembro para
o combate entre Éder Jofre
e o mexicano Eloy Sanches,
pelo título mundial dos ga
los. Katznelson informou
qUe regressará amanhã com

outros detalhes, anunciar
inclusive o "bôlsa" de Jofri

nho, que deverá ser de 20%
- a renda bruta.

No clichê o campeoníssímo
EDER JOFRE.

/

Passaram "Nolas" Falsas Nas �

I

Bilhelerias do -Olímpico'
Fato que mereceu registro. mio Esportivo Olímpico, foi

de nossa parte fOI o aue nos constatado aue uma nota

deu ciência o sr. êláudio I
de mil cruzeiros e duas

Silveira, tesoureiro ,:0 Paula I de quínhen tos, foram adul,

Ramcs Esporte Clube, ao re, teradas, sofrendo portanto o

valar aue no cotejo trava-I clube' grená prejuízos em

elo entre sua equipe e o Grê , ma is dois mil cruzeiros.
,

-

�

\.
A, equipe elo P?lmeira�, de

Blumenau vem ,c;·e contra,

tal' Os se�viços profissi 'mais
do médio Zito do lateral Ro

berto e do avante Deba, os'

.1 t
seus jo!;adores, iniciando -sta

.série c�m Roberto, zitoe. De;
ba, com O· Palmeiras. Mima

devera jogar pelo Paisandú.
x x x

conjun+;o sampaulino �. , ..ará ce:i'ência, a fim de que �eU,l

defendendo " privilegiada associados sejam designados
po.içã,;' 'de rider invicto. Sã- I no�malment€. '

ba ..!') �(lgaram Tamandal'p. e ICaravana, vencehdo o prl_ x x x

meira por 2x1. Domingo, pela mar-lHt,
x x x 'prosseguiu o Campeonato Ju-

Em vil.tude de não ter Si_ venil da cidade, tendo o Avaí

do pGsível a inclusão de. m'lis derrotadc o Figueire'l;e pe

um CUbE no certam� est�- i la . conto'�em de 3xO. O Bo

dual ;,'e futebol, a dl:f:tona camva nao comparece'l pa

do Allp.:rante Barroso, ao; 1'0 o jogo com o PaUla R8-

qlle se comenta, nego'�IEa mos que assim triunfou :)01'

por ('l'r.l�réstill1Q vários (.�l' I W - o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 29 de Setembro de 1960 i

E D lIA L MOLESTIA' DE SENHORAS
JUIZO DE DIREITO DA precatória, a ser expedida

IZODE DIREITO DÀ CO_ sôbre a gleba assim descri. crivão dia, hora e local para COMARCA DE TIJUCAS. para o Juizo de Direito da

M�CA DE TIJUCAS I ta, de maneira pacífica, ínín, a justificação, feitas as de. EDITAL DE CITAÇÃO, COM 4." Vara da Comarca 'c.e FIo.

ITL DE CITAIÇÃO, COM terrupta, sem oposição de vidas intimações. Tijucas, 'O PRAZO DE TRINTA DIAS, rianópolis; todos para acom,

p»ZO DE TRINTA DIAS, terceiros, com "animus.do. 19.9-1960. (as) M. Carmona DE INTERESSADOS AVSEN� panharem os têrmos da pre,

f.rERESSADOS AUSEN_
I mi,ni", tirando da mesma O

I
Gallego Juiz de Direito. "Fei. TES, INCERTOS E DE,sCO· sentes ação, até final seno

fI INCERTOS E DESCO- sustento e de sua família, ta a justificação foi prore, NHECIDOS. tença, 'a fim de que, no p ....a.

IDOS. I com o cultivo de arroz; v.o _

,

ridá !\ seguinte stntença : _
O Douor Manoel Carmo_ zo legal, querendo, a contar

(Deutor Manoel Carmona, Que, em face do exposto, pre.1 "Vistos, etc. Julgo por seno na Gallego, Juiz' de Di- da citação e sob pena de re,

crlego, Juiz--- de Direito da I tende legitimar sua situação i tença, para Que produza seus reíte da Comarca de Ti. velia, apresentem contesta;

(fl1al'ca de Tijucas, Estado ele fato, na forma dos artí; I legais e jurídicos efeitos, a jucas, Estado de Santa ção. 6.° - Não sendo con

a III I
I

� Santa Catarina, na forma I gos 454 e seguintes do CPC, I justificação de fls., procedida Catarina, na forma da testada ação reouer d� O � IVO "OVO C� arlnense
!lI lei, etc... para o Que requer' a V. Excia. 'nestes autos a requerimento lei, etc... mPlaa',nop'aar,aPrqOUCeedesAnceJ'aia-rdeacOmnhees.. U � U

designação de dia, hora e
t de Antônio Honorato, Casas, FAZ SABER a todos quan,

local para justificar sua pos- II Oltemvse, por editais, com o tos o presente edítal. com o cído e declarado, por sen
A direção Regional do Outra notícia diz que o

prazo de trínta d Ias de ín tença, o domínío da gleba a· PTB. vem .a público alertar I deputado Doutel de Andra-

se, ciente previamente o 01'· prazo de trinta dias, na for. ".

I § teresados ausente incertos tavor do ISupll"cante,'com sua
os trabalhistas e o povo em : de foi expulso do Exército

gão do M. Públíco, com éíta, ma prevista no 1.0, do art. '"" ,s, .. I

transcríção no Regístro de
geral para os boatos e as : Nacional, em 28 de setembro

ção, após 'Julgada por seno I 455, do CPC, Os interessados e desconhecidos, virem ou
_

acusações caluniosas recen- de 1938, por ter agredido
tença a justificação, do dr. I incertos; pessoalmente, o sr. dele conhecimento tiverem, Imóveis. Para efeito de alça t

I e por p t d C· dí d da da'.se a' presente o valor· emente divulgadas pelos um Capitão, na Vila Militar

Representante do M. pÚbli-1 151'. Representa-nte do M. Pú, qu ar e o o IgO e
.

Célí S t
.

Ih f' d""'d de cr$ 3.000,00'. Protesta-se
nossos adversários, envol- Acontece que o deputado

co nesta' Comarca, dos in. blíco nesta Comarca; e por e 10 ar 01'1 e 01 rngr a d

I' v.en o preferencialmente a Doutel de Andrade, naquele
teressados ausentes, incertos precatória, a ser expedido a petição do teor seguinte: - por todos os meios de pro. fígura do Deputado Doutel ano tinha menos de 18 anos

e desconhecídos, por edãtal pa-ra o Juizo ,ce Direito da "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di. vas admitidas em Direito, in d A d d
'

• e n ra e, candidato do e não podia, portanto, per
o111arca. Antonio Honorate de trinta dias (art. 455, § 1.0, 14.& Vara da Comarca de Flo- reíto da Comarca. Célio Sal'. clusíve depoímento pessoal Partido à Vice Governança tencer ao Exército. Por outro

asas, brasileiro, com 70 a· do CPC) bem como do sr. ríanópolís, o S!'. Delegado do tori, brasileiro, com 22 anos dos Interessados, inquirição do Estado na Chapa do sr.
, . �

lado, ele nunca foi praça de

os de idade, casado, lavra, Delegado do Serviço do Pa, servíço .do Patrimônio da de idade, solteiro, residente de testemunhas e vistoria. C.E,LSO RAMOS. -Esses pro-
_

pré, tendo feito o CPOR no

ar í residente em Nova Des- trimônio da União, em FIo. União. Sem custas, P.R:!. Ti. e domlcüíado em Nova Des- Nestes têrrnos, R. e A. esta cesses, que dizem do deses- Rio de Janeiro e servido ao

db�rta, deste Muníeipío e ríanópolís: todos para acom- [ucas, 23 de setembro de 'coberta, -dêste Munícípío e com Os inclusos documentos, »êro daqueles que a 3 de

omarca, por seu Assistente panhares Os têrmos da pre, 1960. (as). M, Carmona Gal. Comarca, por seu Assísten, Pede deferimento. Tijucas, outubro morderão a pó da

udiciário e procurador no sente ação, até final senten. lego - Juiz ::'e Direito. "E te Judiciário e procurador no 17 de setembro de 1960. (as) derrota, assumem por ve

ím assinado (docs. juntos), ça, a fim �e que, no prazo le, para Que chegue ao conheci. tím assinado (does. 'juntos), João Bayer Neto - Assisten. zes configurações realmente

vem perante V, Excia., com gal, querer: rio, a contar da mente dos interessados e nin vem perante- V. Excia.; com te Judiciário. "Em dita pe· burlescas; como no caso da

o devido acatamento, propor citação e sob pena de reve-
I

guém possa alegar, ignorân, o devido acatamento.ipropor tição foi exarado o seguín, acusação segundo a qual o

a presente Ação de trsuca. 'ia apresentem contestação.
I cía, mandou expedir o pre, a presente Ação de Usuca, te despacho: - "A., como deputado Dout.el de Andra

pião estribado no artbgo 550 6.Õ' _ Não sendo contestada
I
sente eótal oue será afixa. pião estribado nos artigos requer. Desígne o Sr. Escri., de, teria sido preso na cída,

I o C,C., com sua redação a ação, requer de plano a
I elo na sede dêste Juizo, no: 550 e 552 do C.C., com suas vão ,dia, hora e local para a de de Santos, na data' de 19

alterada pela Lei Federal n. procedência da mesma, para
I
lugar do costume, e, por có- redações alteradas pela Lei justificação, feitas as de. de julho de 1935, acusado

2,437 ,ce 7-3-55, no decurso que seja reconhecido e de.
I
pia, publicado UMA VEZ no Fe�,eral n. 2.437, de 7.3·55, vidas intimações. Tijusas, de comunista.

a qual, sendo necessário, clarado, por sentença, o do. ! Diário da Justiça e TRES no decurso da qual, sendo 17-9.1960. (as) M. Carmona

PROVARA': _ 1.0 _ Que, minio {a gleba a favor dO: VEZES no jornal "O ESTA. necessarro, provará: - 1.0 - Juiz de Direito. "Feita a Ora, acontece que, naque,

por si e seu antecessor, há Suplicante, com sua trans, I DO", de Florianópolis. Dado
- Que, por si e' seu ante. ju:;tificação foi proferida a la época, o deputado Doutel

mais de quarenta anos está crIçâo no Registro de Imó- I e passado nesta cidade de cessor, há vinte e dois. anos, .seguínte sentença: - "Vis. de Andrade - nascido a 17

na posse de uma gleba de veis. Para efeito de alçada I Tijucas, aos vinte e quatro está na posse de uma gleba tos, etc. Julg,o por sentença, de novembro de 1920 - con-

terra localizada no lugar dá.se ao presente o valor de dias do mês de setembro do de terra localizada no lugar para que .produza seus le; tava menos de 15 anos de

Nova-Descoberta, dêste Mu, cr$ 5.000,00. Protesta-se por
I
ano de mil novecentos ,e Nova Descoberta, dêste Mu, gais e jurídicos efeitos, a idade ... Ademais, êle nunca

nicipio e Comarca, a qual todo o gênero de provas ado sessenta. Eu, (as) Gercy dos nicípio e Comarca, a qual justificação dt: fls., produza pertenceu ou militou em

mede 105,60 metros de freno mltídas em Direito, inclusive Anjos, Escrivã�, o datílogra; faz frente na estrada geral, nestes autos, a requarímen- outro movimento político

te per 3.130 ditos de run, depoimento pessoal dos in. fei, conferi o subscrevi. Isen., numa extensão de 65 metros to de. Célio Sartori. Citem. fóra do Partido Trabalhista

dos, psrfazendo a área de teressadcs, i'r.qurição de teso to ,de selos por se tratar de e fundos no Rio Tijucas, na ,se, por mandado, Os confron.; Brasileiro" em cujos quadros

330.428 -metros qu.adrados; temunhas e vistoria. Nestes Assistência Judiciária. (as) mesma extensão; confronta tantes conhecidos d'o imó. ingresso�, A CÔNVITE DE

confronta ao Norte, onde faz têrmos, R. e A. estíl- com Os M, Carmona Gallego _ Juiz a Leste e a Oeste com Artur vel; por editais, com o prazo GJi:T't:!q.q VARGAS, JUN.

frente, cem o Rio Tijucas; ao documentos inclusos, PEDE de ,Direito, Está conforme o Sartori e José de Souza Ju- de trinta .dias, na forma da TAMEN'TE COM O SR.

Sul, O!1de faz fundos, com o DEFERIMENTO. Tijucas, 17 original afixado na séde 'nior, respectivamente, numa preVista no § 1.0, do art. 455,
JOÃO GOULART.

Rio da Itinga; a Leste com de setembro de 1960. (as.) dêste Juizo, no lll'giar do COSo
extensão de 100 metros, per. do C.P.C., os interessados

-------------=----...:...-------

herdeiros desconhecidos de João Bayer Neto _ Assis. tume, sôbre o qual me re. fazendo a área de .. . .. ,.. ausentes ,incertos e desco·

tente Juidiciário, "Em dita porto e dou fé. 6.500,00 metros quadrados; nhecidos; pessoalmente, o

petição foi exarado o se-
2.° - Que a, gleba supra sr. dr. representante do M '

Iguinte despacho: _ "A., co· Data supra. O y Escrivão: descrita foi adquirida pelo Público nesta Comarca; e,

mo requer. Desígne o sr. Es. Gercy dos Anjos Suplicante H Pedro Eulá:lio por precatória, a ser expedI.
Andriani, em 15 de maio de da para o Juiz de Direito da

TONICARDIUM poderoso cardiotônico.diuretico e

1957,- q-ue por sua vez., a aq� 4." Vara da Comarca de FIo. ino."d,dQ no tratamento da Artério Sclerose, disturbios de

, quiriM 'de Maria Martlrtha .rianópolis:O s'r. Delegado do Pressão ,:Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.

da Silveira em 13 dfl �lJiQ s:erviÇ'o do :Pãtri'lllônio da 'tONICARDIUM O TôNICO DO CORAÇÃO

JUÍZO DE DIREITO DA La ficarão preliminar para que gunda, que se digne declará· capienda pelo Suplicante e 11960 (as) M. Carmona Gal-
' . -

VARA DA COMARCA DE J autor não aufira proveito los caducos, ordenando que seus a:1tecesores; sempre foi lego - Juiz de Direito. "E'
'

FLORIANóPOLIS do silêncio de terceiros inte· se passem novos em �ubsti·
pacífica, ininterrupta, exer. para que chegue ao conhe.

� p I � CEdital, pelo prazo de três ressados e enriqueça o patri· tuição. IV - Dá.se a pr�se�. e on a as anas(3) meses mônio mercê de simples ale. te causa para efeitos fiscaIS cida com ânimo de dono e cimento d'e todos e ninguém

Para citação dOÍ! INTE- 'acõel..!" (ALEXANDRE DE o valor de (Cr$ 50.000,00), 'sem oposição de terceiros; possa alegar ignorânCia,'
.

'

,

RESSADOS INCERTOS AMORIM LIMA, C.P.C. BRA. cincoenta mil cruzeiros, Têr- 4 ° Que o SuplI'cante ca m""dou; xpedI'r o p e' nt
que se encontram em .3ILEIRO" vaI. 2.0, São Pau. mos em que D. e A, Junt09

. -, • "''' e r se e
. Presídentes de Honra: -

lugar não sabido ou lo, 1941, pg. 178), III _ A�· os docUl;nentos,. Pede Deferi· racteriza sua posse" com o edital que será afixado na Dr. Aderbal, Ramos da Silva

inàcessíveI. üm expostos os fatos e. o dI. mento. Florianópolis, '22 de cultivo da glepa q!ue é de. séde dêste Juizo, no lugàr do Sr. Osvaldo Machado

O Doutor WALDEMIRQ. ceito, requer a V. EXCla. a) Agôsto de 1960. A(ASds')dvaBlé- marca.tda e tem suas -divisas costume, e, por cópia, publi� Dr, Acacio, Santiago
CASCAES, 1-0 Juiz Subs. :tue, se não bastarem os do. rio Torquato de n ra e o. I 5 o Q d UM V
tituto da l.a Circul1scri. �umentos anexos para proya telho.

resPeI a( as. .
- ue, em ca o A EZ no Diário da Sr. Syrt". Geovani Nicolleli

cão Judiciária do Estado, preliminar, se digne V. EXCla. I
face do exposto, pretende Justiça e TREZ VESES' no Dr. Jucélio Costa

no exercício pleno do. je de['ignar lugar, dia e hora DespachOS legitimar sua situação de Jornal "O ESTADO", de Dr. CarmelO Faraco

cargo de Juiz de Direito para serem ouvidas as tesdte. 1 -:- Achando:se �. pedid� fato, na forma dos artigos Florianópolis. Dado e passa. G,eneral Vieira da Rosa
dz. La�Vara da Comarca munhas, que serão arrola as perfeItamente JustifICado a I 454 e seg'uÍ'ntes. do C.P.C. do' nesta cidade de TiJ'ucas
de Florianópolis, Estado oportunamente, que compa· vista do� documentos apre-

'

,
.

' Presidente: -

de Santa Catarina, na recerão independentemente �entados determino: a) a I para
o que -requer a V. EXCIa. aos vir:te e dois dias do mês Francisco Xavier Pinheiro

forma da lei, de intimação; b) que, justi. notificação da devedora do se digne determinar dia, de setembro do ano de mU 1.0 Vice-Presidente: -

FAZ SABER aos que o pre. ficado o pedidO se digne V. tI'tulo para que na-o pague h 1 I
.

t'f' t
'.

1
•

'

••
ora e oca para JUs 1 Icar novecen os e sesseta. Eu, Manoel Renovato Batista

sente edital de citação com d!xcia. àe mandar NOTIFI. o caplta e os Juros ou dIVI
'

S
- ..- sua posse ciente previamen. (as) Gercy dos AnJ'os, Es·

o prazo de três (3). meges JAR a DUNLOP DO BRA IL dendos, o qUe devera ser feol. '_ 2.° Vice.Presidente: -

virem ou dêle conheCImento S.A. INDÚSTRIA DE BOR- to por precatória: bl a noti· te o O'rgao do M. P., com crivãó,' o datilografei, con,. Manoel João de Oliveira

�verem, que per êste meio R.ACHA, por seu represen- ficação da Bolsa de Valo_res I citação, após ju�g'Rda por feri e subscrevi. Isento de Secretário Geral: -

�lCam citados os INTERES. ;ante legal, para que não se. do Estado de Santa Catarma sentença a justificação dos selos por se tratar de Assis.
SAD03 INCERTOS que se jam pago� os dividendos das e da Bolsa de Valores doE9., .

' José Francisco Pacheco

encontram em lugar não sa· :eferidas ações, êste por pre_ tado de São Paulo sendo a
confrontantes conheCIdos do tência Judiciária. (as' M 1.0 Secretário: -

bido ou inacessível, por todo �atória, Notificar aos Presi- primeira por man'dado e a imóvel, residentes no local Carmona Gallego - Juiz ,de Euclides Manoel dos Santos,

o conteúdo do que adiante dentes das Bolsas Oficiais de segunda, por precatória; c) do imóvel; do Dr. Promtor Direito. Está conforme o Tesoureiro-Geral:-
se segue: Valores de Santa Catarina, e cI'taca-o por edital dos inte P'bl'• ,

.
'.

-

I U .1CO da Comarca' dos in. original afixa,do na sede M l J a- d Ol'
.

PETICÃO INICIAL: Exmo. ie São Paulo, para que não ressados mcertos, sendo uma
'

.

anoe o o e wefra

Sr. Dr, juiZ de Direito da La :ejam permitida� negoiia- vez no Diário Oficial do

ES.,
teressados ausen,tes" mcer. dêste Juizo, no lugar do COSo 1.0 Tesoureiro: -

Vara da Comarca de Floria· :ões dos mesmos títulos, sen tado e duas vêze� em jornal tos e descenhecidos, por edL tume, sôbre o qual me re· Manoel Lima dos Santos

'llópolis. MACHADO & qIA. :10 que a Bolsa de São Paulo local, para, no prazo de três tais de tri-nta ,d.ias (Art 455 porto e dou fé. P,rocu�'ador: -

S.A. COMÉRCIO E AGEN. )01' precatória. CITAR, por (3) mêses, dizerem do seu � 1 ° d C PC) b
.

elAS estabelecido à rua Sal �dital, os terceiros interessa_ direito. 2 _ Não se justifica,' ., o ... em como João Raimundo de Souza

danh� Marinho n.o 2, ne9ta jo::.! (desconhecido que é de- na espécie, a intervenção do do Sr. Delegado do Serviço Data supra. O \ Escrivão: Membros:-

Capital; por se� ad,:ogado �entor) para, no· prazo da órgão ,do Ministério Público. do Patrimônio da União, por Gercy dos Anjos
abaixo assinado, mscnto na lei, alegarem o seu direito, 3 - Intime-se. - Fpolis., ---------'---------__;----
O.A,B. Secção de Santa. Ca- �ontestando a ação, acom· 15/9/60. (As�.) Waldemiro

tarina sob n.o 5771, confor· panhando.a em seus têrmos, Cascaes - Juiz de Direito. E,
me instrumento de mandato I sob pena de revelia; Notifi. para que chegue ao conheci·

junto expõe e requer o se. ficar o representante do MI· menta àe todos mandou ex.

guint�: - I - Q Suplicante I NISTÉRIO PÚBLICO, para pedir o presente edital que
é proprietário de (50)' cin. acompanhar o feito .. Requer, será afixado no lugar de cos

coenta acões preferencias ao I afinal, qUe Se tiver havidO tume e publicatlo nl). forma

portador: de valor nominal' contestação e fôr julgada da lei. Dado e passado nesta

de Cr$ 1,000,00 (hum mil improcvedente, ou se não ti- cidade de Florianópolis, Es·

cruzeiros) cada uma, de nOs. ver havido contestaç.ão, se tado de Santa Catarina, aos

(70020 fi, 70069 representadas digne V. Excia., na primeira vinte e três dias do mês de

ela cautela de n:o 1386 da Hipóte!.!e, de mandar entre.
I setembro do ano de mil no·

DUNLOP DO BRASIL S. A.. gar ao suplicante os títulos vecentos e sessenta. Eu, Ass.
INDUSTRIA DE BORRACHA, de sua propriedade, e na se. Carlos Saldanha, Es�rivão o

com séde em SÃO PAULO,
Capital do Estado de São
Paulo, es1iabelecido à' rua

Rego Freitas n.o 354 � 3.°/
60 andar, e das quais rece·

beu juros até 1955, juros ês·
'ses que foram pago� pela Fi.
lial da Dita Companhia na

Praça de Curitiba. Ésses tí.
tulos .se extraviaram igno·
rando o requerente, proprie
tário, se os perdeu ou se lhes
foram furtados. Por isso quer
'reavê-los ou que sejam subs_
tituidos por outros, na for
ma da lei em vigor. II - A

pessoa injustamente desa
posada de título ao portador
tem ação para obter novo ou

impedir 9ue a outrem gejam
pagos capital e rendimentos
(C.P.C., art. 336). Exige.se a

justificação preliminar do
alegado. "Exige a lei a justi.

EDITAL COLICAS _0_ COLICAS

SEDANTOL
As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do

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

FAZ SABER a to-dos quan

tos o praserite edital de cita.

ão, com o prazo de trinta

'as, virem u dele conheci.

nto tiverem, que por par

te de Antonio Honorato Ca.

sas lhe foi dirigida a peti.
ão de ter seguinte: - "Ex-

. -Sr. Dr. Juiz de Direito da

va, Osvaldina Arminda dos

Santos, Tiburcia Valeriana
de Oliveira, Manoel Sebas.
tião das Neves� Cecilia Borba
da Silva, Fraides Cecilia das

Neves, Manoel Vital dos San.
tos, Maria Pedra da Silva,
Francisco Coelho, Maria Ana

dos Santos, Maria Marciana
da Silva, Constancia Cecilia

Batista, Vandelina dos San

tos, Graciana Anastacio dos

I
Santos, João Junior, Maria

Genoveva, Constancia Ana
da Luz, Pedro João Alves,
Manoel Leon Silvy, Dário Ma

rio Manoel dos Santos, On.
dina Maria dos Santos, João
Alv'ares Cabral, Franciscq
Marques da Silva, Guilhermi·
nia Cabral, Delorme Maria

Neves, Frederico Martinho
Neves, Maria C-oelho Neves,
Dulcelina de Oliveira, Rai·
7l-ildes de Oliveira, Maria Eu_
frozina Souza, Manoel Anto�
nio Vitorino, Manoel Luz

Santos, Maura Engraça da

Silva, Nilo João Coelho, Nen.
tir Coelho, Anibal Alvares
Cabral, Aztamiro Cabral, Boa·
ventura Anacleto da Silva,
Hipólito Oliveira, Antonio
Roza de Arruda, rsalina Sil
veira C01'rêa, Pedro João Ber.

nado, Vauderlim Candido
Oliveira, Sebastiã'O Roberto
Bernardes, Erotides Marga·
rida da Silva, Anselmo João
da Siltla e Paulina Maria da
Silva.

..

Exército, ao tempo da guer

ra, até o posto de 1.0 tenen

te.
A propósito dessas acusa

ções de tal naturesa, tôrpes
e mesmo ridiculas, é que a

direção Regional do PTB

chama a atenção dos traba

lhistas e dos" trabalhadores.
O deputado Doutel de An

drade, em nenhum instante
da campanha, desceu ao ní
vel rasteiro em que os nossos

adversários vêm colocando o

debate da sucessão presiden
cíal. E assim prosseguirá
firme e coerente, na plena
convicção de que o eleitora
do de Santa Catarina, já
amadurecido, não se deixará
confundir pela sanha e as

manobras dos políticos que
insistem na perigosa tecla
de amesquinhar a vida pú
blica do nosso glorioso Es

tado.

Tomaz Luiz Gonçalves e a

Oeste com o próprio Reque.
rente; 2.° - Que o Supli
cante vem exercendo pO.SSQ

DOENÇAS DO CORAÇAO

A�ra�ecimênto e Missa

SERVICO MILITAR
•

CAMPANHA DA CONVOCACÃO DA
. .

CLASSE D:E 19'42

\.

Manoel Domingos de Lemos,
[raci Maria Catarina, Manoel
Anastácio dos Santos, Rino·
vato Manoel Batista, Maria
Hainorctta dos Santos, Sera·

.
fim Santana de Sousa, Ar.
:inilha do Nascimento Sousa,
Mattrina Rita de Sousa, Ma.
ria Satunina p,os Santos, Ett
clides Manoel dos Santos,
Jpsé Cabral, Antenor Joa·

quim da Silva, Maria Poli

carpa Pacheco, Jocelina de
A. da Silva, Darcy Manoel
da Silva, Manoel Batista das

Neves, Ernani das Neves,
Maurino Alvares Cabral, Aldo
Honório dos Santos, Laude_
lina Lauzara Silva, Francis·
co Alvares Cabral, Edith Bo·
vasso Cabral, Manoel rgino
da Luz, Maria das Dores Sil_

CONVOCAÇÃO: - Serão convocados para a presta
ção do Serviço ,Militar no próximo ano de 1961:

1) - Brasileiros da claSSe de 1942;
2) - Os cidadãos das clasaes anteriores, ainda em

débito com o 'Srvipo Militar.
A seleçij.o 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, BJguaçú e São José, serem inspeciona·
dos no 14° B. C, de 25 de Novembro a 15 de Dezembro

próximos.
"BRASILEIROS! SERVIR A PATRIA NAS FORCAS

ARMADAS E' O TEU MAIS NOBRE DEVER CIVICO".
.

COMO GOSTOSO
Bruno Selva Familia, Alfrdo Slva e Familia AI.

varo Millen' da Silveh�a e Familia, Osny Pinto da' Luz e

Familia, Jonas Machado Cordova e Familia, Mario Cli.

maco da Silva e Senhora, Maria Justina e Ivo Selva,
agradecem a& manifestações de pesar recebidas por ocasião
do falecimento de sua mãe sogra e avó.

AUGUSTA 'SELVA

o 'CAFÉ ZITO
�-------------------

AVISO
No pleito de três de Outubro
Prove ser um bom brasileiro

e convidam os parentes e amigos para assistirem a missa

de 7° dia que pela eterno descanso de sua alma oorá ce·

lebrada na Catedral Metropolitana dia 29 do corrent.e

(Quinta-feira) no alt.ar' do sagrado coração de Jesus, as

7 llOras. Desde já se confessam gratos por mais ésse ato
de piedade.

"BINGO DAS JOIASh
O BINGO DAS JOIAS PRó CONSTRUCÃO DO

HOSPITAL, E MATERNIDA'DE SAGRADA FAMíLIA
DO ESTREITO - FOI TRANSFERIDO PARA O DIA
25 DE NOVEMBRQ DIA DE SANTA CATARINA.

A COMISSCÁO
"

Dando o teu voto a Ferrari
Que é da lista o primeiro. ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ífõilliiãifôr'Prõllssfo-õàii
;;,..� ....";l. �_, 1lIII!.", '-& ... '. - --- -,..
DR. HENRIQUE PRISCO

.

DR. NEWTON D'AVIL;'

/

Uocnça. ao S<'llboral - .í:'roe\o-
logla - Eletrlclllall. J4élllcâ

Operaoõec - Doençal 111 se�o- Consultório. <Rua Victor MII-
ra. - Cllnlca li' AlIultol rellea n.o 28 __ Teletone 88U7

Ex_Interno por concurso lia .a'.r_

nldade_Escola. (SerViço 110 prof.

Octávio ROllrlguel Lima). .1-

Interno do Serviço de Cirurgia dO

Hosplta.l I.A.P.E.T.C. dO. Rio d.

Janeiro. Médico do HOlpltr.1 d.

�:�:::d�o;rê=.a Maternldadl Dr. (UNICA SANTA '\��CATARINA
DOENÇAS DII SBNHORAS -

Ilinice GeralPARTOS - OPERAÇõES
PARTO SEM DõR pelo métodO

pSlco_profllatlco D' N M talConsultório: Rua João pinto n. 10. oenças ervosas e - en ais
:;� l:�rO...à. !��OC�d::.r"'·T!:::: i

i
Angustia - Complexos - Ataques - Ma�

I
r SS%S\%%%%S%SSS%SSS'+SSS%SSSSSSSSSS%'%S....SSSS1

3035 - Re.ldêncla: Rua a.n.ral : Problemático Afetiva e sexual· ,

:tenco:_:_l:____ I ��::!:�;f;:::;� �'I�.���:��;:�: ��so�o';::;iiI João Morilz S .. G.
• DIreção dos Psíquíátras - :
: DR. PERCY JOAO DE BORBA I: DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA •

: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :
• CONSULTAS; Das 15 às 18 horas •
! :..., Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286'

f-: (Praça Etelvína Luz) ,

I o� ••••••

PAIlAISO

IIIl'DICO

Curso de Especlallzll.ção no :eo.pl
tal dos Servldore. do Jil.ta4o.

(SerViço do prof. MlI.rlano da Ao,
drade ). ConRultal: Pelâ manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da.

15,30 noraa em diante no CODlUl

tório. à Rua Nune. Machado. 17.

esquina da Tlradentel - TIllf.
,9,766. Re�ldêncla - Rua

.arl-Ichal Gama D'Eça n.o UI - T.I.

1120.
.'

...... ,
�_.,

DR. AYRTON DE OLl

,
VEIRA

DOENÇAS 00 PULlUO -

- TUBEIlCULOS. -

Consult6rlo - Rua FIlIp.

Suhmldt. 88 - Te1. 1801,

Horlirlo: dai 14 àl le nor..

Relldêncla - F.l1p. SChmld\
n.o 1117.

DR. ANTONIO MUNIZ DF.

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDlA

Consultório: João Pinto. 14 -

Consulta: da.I 16 ã. 17-· hor.....dlA
rlamente. Meno_ aOI I,bado. �e
sldêncla: Bocal\1va. 136· Fone 2714

DR. WALMOR ZOMEH
GARCIA

Diplomado pela Faculdade. NaCIO

nal de Medicina da unlv"II'.ldad.
do Br ...!}

DR. LAUHO DAUHA
CLINICA G.ltAl,

Especlal!!ta em molé.tla. G. Be

nnores e via. urlnárl... Cura ra-

11c,,1 dai tnreccôea agud.... ora

nicas, do ap"'êlho genlto_urlnárlO
em ambc8 O...xos. Doeno'" dO

",parêlbo Dlgeltlvo, dO lla,.ma

nervosa. Borárlo: 10;í to. 11 •

2'h às li bora. - conault6rlo:

Rua Tlradente., 1Z - 1.0 a11d&1

_ FODe S246. Re.leilnela: ..,..

Lacerda CoutinhO, 11 (-Cháoara do

Espanha - Fou' 1141·

Dr. Hélio Peixot'!

ADVOGADO

Escritório _ Rua Felipe
Scbmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.

AlamectaResidência
Adolfo Konder nO 27.

Caixa postal 406.

Telefone - 2422.

Dr. Helio Freilas,
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRU�GIA -:

CLINICA GERAL
Consultório: Rua Cel. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 à1J 19 horas (ao la'

do da Farmácia do Canto).

Res.: Santos Saraiva, 470
_ Estreito - Fones 2322 e

6367.

DR, HUBI GOMES
MENDONÇA

Ml:DlCO
Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças .

de Se
nhoras - Clínica Geral
Rf\sidência:

Rua Gal. Bittenco\�.r\ n. 121.
Telefone: 2661.
Consultório:

Rua. Felipe Schmldt 1. 17.
ESQ. Álvaro de C1rYalho.
Horário:

rias 16,00 às 18.00. dIaria
mente el'ceto aos sábado.·

CIRURGIA GIIRAL

Conaultaa: Dal J6 noras em diante.

He81dênola; Fone, g·4U Rua Blu-
m en s u. o 7 i

ORA. EVA .8. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstia. de anua e recto

r"'a tamento di! hemorroidas. !istulaa, etc.

CLrur&ia a.D&!
CONSULTÓRIO: - P.ua Cel. Pedro Demoro, 155:l -

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
M E T O D O P R O P R 1· O

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS l(HWEIDSON
CIRURGIAlJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA U�IVERSIDADE DO f'ARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS

TRATAMENT'DS 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

MA JERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Il n d io log is tas : DRS. A. J. NóBREGA DE OLl\'r-:IRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

-

Exames do Estômago - Vesícula Biliar -- Rins
'forax _: Ossos - iÍÚestino, etc.

Hbtcrosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gr.rvidêz) - Radiologia Pediátrica.

IIISP(>E DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS 'RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDERt!:ÇO: Rua Irmã Benw.arda s/n. Onibus à por
ta (.A1mte. Lamêgo) .

.\•••••�••••••••o••••••••,••o••••••••••••••••
•

•

STUDIO JU,RíDI(O
Mauricio 'dos Reis - advogado
Norberto Brand /

- advogado
Advocacia' em geral no Estad<t

Santa Catarina

Correspondentes:
INGLATERRA BRASíLIA

i ESTADOS -UNIDOS RIO DE JANEIRO

: ARGENTINA SAO PAULO

: Ed. SUL AMÉRICA 5() anda�.
• Fones: 2198 e 2681

I�".9••••� � tIIHIt

de

Rápido �rBARRIGA VERDE" SIA
lransporle de {argas'

x x x

Em Organização
Tráfego Mútuo com b "Transportes Osni" c

"Transarco - 'fransportes Rodoviários"

Matriz
FLORIANóPOLIS

Filial
SÃO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52-74-79

AgênCia - SÃO PAULO

Rua Itarirí n. 61
Telefone: 9-37_84
End. Te!. TRANSVERDE

Rua Fco.o Tolentino n, 11

T.elefone: 34-90
Caixa Postal n. 511
End. Tel. TRANSVERDE

AgênCia
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
Telefones:

.

32_17_33 e 32-17-37
End. Tel. TRANSVERDE

Agênci'as
LAJES
LAGUNA
TUBARÃO (FilIal)
CRICIUMA
ARARANGUA

Atende1jl1os às seguintes ,praças: Biguâçú, São José,
São Pel:ll'o de A�cântara, Palho'ça, Aril'iú, Santo
Amaro da Imperatriz, Bom Retiro, Ul'ubici, São Joa
Quim, Paulo Lopes, Imbituba,. Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Arar�nguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

Ot.oni, T�l'esqpolis, NaliuqL1C e Pôi'to Alegre.

SANTA CATARINA precisa
am qooêrno que consiga:
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T'RANSPORTES

;t' Financiomenlos para compra
de equipamenlos rodoviários
para os municípios

Melhoria e ampliação da nos

sa rêde de aeroportos

ii' Lnierliqação de nossas eslra
das de ferro

If Melhoria, equipamento' e re

equipamento dos nossos portos
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CELSO RAMOS afirma que um pOVO só pode alcàn
çor progresso econômico e cultural através das fa
cilidades de comunicação.

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

. outras unidades da Federaçáo, precísa, no próximo
quinquênio:

Construir e reconstruir 1.500 quilômetros de es"
tradas

Pavimentar 1.000 quilômetros nós suas mais im
portantes rodovias.

Obter a construção de 1.800 quilômetros de es

tradas federeis (BR-14, BR-19. BR-36, BR-50,
BR-59, BR-SS, BR-B9 e BR-90)
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Advogado
Rua ConaeJheiro lnalra. 110

. Telefone 3022 _ Caa, Postal 139
ioderêto Teleltráfico ESTADO

ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR
� ...

- 1-

TELEFONE, 2248

DIRIlTOR
Rabe.. de Arruda Ramo.

G. R B-N T.
Domlniol Fernandes de Aquino---------,�------'---------

"A SOBÉRANA." I'RAÇo\ li DI NOVEMBRO - ESQUIN.&
IlUA. ,FELIPE BCJIIlIDT

I"II.I..I.L '04 SAHEltAl�A" DISTRITO DO IlSTZIUTO - CANTO

R.nA·rORES
Osvaldo Mello Flávio Alberta de Amorim - Andrê
Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo MachaQo - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzl

.� "L
COLABORADOUES

Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu I Prof. Carlos da Costa Pereira _.
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj _ Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. MElon Leite da Costa _

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange _ Dr. Acyr Pinto da Luz - Aey Cabral Teive _

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto MaIor - Rui Lobo - Rozendo V. Lima�

Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBLíCIDAO.
Osmar A. Schl1ndwelm - Aldo Fernandes _ Vlrg1I1ó Dias
- Ivo FrutuosÓ.

HIPRISINTAftTI
i�prellllntaç6N A. S. Lu. LÍ4.
RIO:- Rua Sena.ol O•• 'u •• - i ... ".'.x

Ta" IIUS..
B P,"I4I Hall VItória '57 _. ""e' n _.

Tel. 14-BI�t
�Tvlto Tele&ráfico da UNIT:lU PR:lS8 Il) - P)

AGINTES I CORRJtSPOi-lD.NT.g
•• Todo. � .unlcipio' r' '-jANTA CAl ARINA

.iNUNe_Js
ê!f<4Iaut. contrato. de acordo C('W " t._Wl••• vtrcH

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00
A direção não se respcusabilité. pelos

fI!õ(f'llrl:-< emitidos nos artigos' assjnado9,

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

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo . a Penitenciária. Podendo o comprador constl'uiI' sua
casa, imediatamente.

Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar
Fone 2391 e 3426.

Sala 305

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

Escritório de Advocacia
RUIl F.ellpe SChmidt, 14 - 2.0. anàar
Dr: Acácio Garlbaldl S. Thiago
Dr. José de Mlrandá Ramos
Dr. Evllásio Nery Caon

Questões Trabalhl.sta.'l - Causas civels, comerciais, crimi
nais e, fiscais - Administração de bens - Locação e ven

da de Imóveis - Naturalização - Inventários - CQbran
ças - ContablItdade<: esáhas, balanços, anâl1se,Q � �erlcln�"

FlorIanópolis·
-I

A P R, E N D A I N G LÊS
com o Prof. Mr. Edward Green

,à rua Tenente Silveira, 42" ,

�-----------._---------------------------

PRECISA-SE
Precisamos elementos do sexo masculino par a ser

I iço fácil e bem remunerado.
REQUISIT.OS: Instrução ginasial ou/ equivalente

(mesmo inç�Í»pJfotai)<; .boa apresentação pessoal; idade,
entre 30 e 4U 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 CONSTRUÇõES
A ,CARGO DE

A6RI(OLA' BRUNO
REGISTRO: N.O 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

DR. MIGUEL E. M. OROFINO
CIRURGI.\.O . - DENTISTA

PELA
Universidade do Rio Grande do Sul
Clínica de-adultos - Raio X
Dentistel'ia operatória ·peJo processo de alta
\'clocidacle - AEIW TURBEX FAIRFAX
Exclusivamente cam horas marcadas
GonsultÓl'ió - .Ed. São Jorge - c.onj. l(i..-17-18
TçL 2862 - Rua Trajano - 1.0 ilnda!'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�DO" o MAIS ANTIGO DrARIO DE S. CATARINA 7"FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 29 de Setembro de 1960

DECÁLOGO DE LOTT

Govêrno de autoridade, sem autoritarismo; de

moralidade, sem falso moralismo.

Educação do povo em todos os níveis, .eom igual
oportunidade para tôdas as classes sociais

Projeção internacional do Brasil, apoiada numa

firme política externa, visando a expansão do

comércio exterior e a libertação econômica do

país.

Nacionalizacão da tecnologia e exploração das

fontes ener�éticas e recursos estratégicos do

Brasil.

Valorização do HOMEM: social, habitacional e

assistencial.

InLeg'l'íI(;ão 'Nacional de que Brnailia é o sím
bolo. \ .�

Ampliação do mercado interno como fator bá
sico para o desenvolvimento industrial e eleva

ção geral do nível de vida do povo.

Crédito bancário amplo, oportuno e ef i.az para
os produtores. �_�;�

Desenvolvimento regional equilibrado.
.__--_.�,

o I
Intocabilidado da Petrobrás.

I

VENDE-SE
Uma máquina SINGER 78xl em perfeito estado de

nservação, serve para estofamento, e para acolchoado.

'atar cem MACHADO, a rua João Pinto n.? 19 sobrado.

EXTRAVIO' DE CADERNETAS
Foram extraviadas as cadernetas da Caixa Econô

ica Federal Florianópolis sob nO 7453 3a Série e 4402
a Sér-ie.

VENDE .. SE
UM ACORDEON MARCA TODESCHINI COM DOIS
REGISTROS 96 BAIXOS, EM PERFEITO ESTADO
DE FUNCIONAMENTO.

TRATAR NES'1'A_�EPAÇÃO ÇOM _MANOEL BIT
!l'ENCOURT DAS 17 HS. EM DIANTE.

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

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar aos seus .c]j.entes e [,migas, que reabrirá sua cli

Ilica em FLORIANÓPOLIS, em Março de 1961.
�o momento está em estudos de sua especialidad-e

em CUTIITlBA. Onde está atendendo seus clientes em

seu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON

JUNTO. 207 - EDIFICIO .JOÃO ALFREDO CURITIBA

DR. �AURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

- _- -_ .. �-

M aPELO
Esteve em nOSDa· Redaç8_0, em dias da semana pas

�id.a, o sr. ARTUR DE AGUIAR, residente em São José
"<l. Rua Bela Vista. O referido senhor é de profissão sa_

Pateiro, mas encontra-De seriamente enfermo e não

dispõe de meios para adquirir material para exercer DUas

atividades. Possuindo tres filhos e estando sua Denhora

esperando mais um, o sr. Artur de Aguiar vem por nosso

intermédio, fazer um apêlo àD pessoas de bom coração,
para que mandem. aJC:11l"U donativo, que poderá ser em

�inheiro ou em material, tais como couro, pregos e fer
ramentas próprias de sapateiros. Qualquer ajuda poderá
ser enviada para esta �edàção.
----_.

PARA VICE-GOVERNADOR
VOTE EM

MARTINHO CALLADO JUNIOR

forma�o O Comitê ·'nter-partidário Sociôllra�a'�ista

:0 :

V I T o' R I A

Além do comitê central Estiverem presentes, in-

pró candidaturas Lott-Jango centivando a reunião, 09 se

Celso-Doutel-Francisco Dall' nhores, dr. Raul schaeter,
Igna, ficou formado; dia 16 vereador João Batista Mar.

corrente, o
êste novo comitê, tíns, Artur Jacinto, Genésio

objetivando trabalhar em Bolsoni, o Jornalista Enio

pról da vitória destes mes- Laus, Valentim Bittencourt

mos candidatos. e Aleixo Beuting. De início

A reunião teve lugar na diversas pessôas usaram da

séde do PSD e teve um trans- palavra, dizendo da finalida

curto animado, reinando ver-de da reunião. Em seguida se

dadeiro e contagiante entu- processou a eleição da Dtre

.Iasmo. toria do Comitê, sendo acla,

Dia 16 último, na séde do mados os eeguíntes:
.PSD local, teve lugar ím-

I
Presidente de. Honra: Ar.

. portante reunião de adeptos tur Jacinto; Presidente: Jo

das candidaturas Lott-Jan- sé L. Gonzaga; 1.0 Viee-f're
.)·o-Celso_Doutel e Francisco sidente: Alfredo Holes; 2.°

Dall'Igna, com a finalidade Vice _ Presidente: Laércio

de criar mais um comitê de Knihs; 3.° Vice-Presidente:

propaganda eleitoral. Ênio Laus; L° Secretário:

Alanir Bolsoni; 2.° Secreta- Francisco Roberto Dall'Igna,
rio: Benta sestrem: 1.0 Te-I que foi saudado com etusí,

soureiro: Saul Sestrem; 2.° vas salvas de palmas. Usou

Tesoureiro: Vinicius Bado; da palavra o dr. Raul sehae-

Orador: Aurinho de, Souza.
Conselho Deliberativo: �

Ilton da Silva, Rubens Ris.

tow, Lourdes Tensini, Pau

lina Pazza, Altair Tomazzia,.
Laura Rosenbru{!k, Avelína
Cardoso, Nirma Monfardini,
Enordina Gonsalvee, Dalva

iVlartins, Dora Nilse, Regina
Cani Elisa Dalmoline, Eve

.ína 'Hort, Hildegard Jeske,
Márlene Nunes, Ivone Jeske,
Oenanci BOlognini, Nadir

Cherlandi, Maria da Paz Bol

soní, Alêxo Beuting, Nilton

Rocha, Danílo Bado, Aríber,
eo Schlinwdein, Guido Krâ

sgger, Roland Ficher, Orde.,

• 1CIO Zimermann, Augusto
',Gapoth Filho, D. Tomazoni,
Naldir dos Santos, Walter L.

Xrieger, Osmar dos Santos,
João Andrade, Doraci Costa,
Valdir 'Andrade, Antônio

Bado, Edgar Kistenmacher,
Orlando Pereira, Rui Queluz,
..mton Schaadt, Godeberto

Dl:lmin'gos, Glauco Côrte. e

Osmar Rocha.
Uma salva de palmas sau

dou a posse dos eleitos.

Em eeguída deu entrada

no recinto da reunião o dr.

fer, que saudou o ilustre

candidato ao cargo de Pre

feito Municipal de Brusque,

apresentado pelos PSD e

PTB, conciamando a todos a

labutarem em pról da vitória
dos candidatos nacionalistas

Lott-Jango-Celso-Doutel e

Chíco. O orador mereceu

aplaueos, Falou então o can,

didato à Prefeito; dr. Fran
cisco R. Dall'Igna, dizendo

que estava entusiasmado,
vendo o entusiasmo reinante

dos componentes dêste Co

mitê e de todas as pessoas

presentes. E, solicitou que

todos "trabalhassem com a-

o finco pela vitória dos candi •

datos desta formidável alian

ça, que estava a congregar

a maioria do povo brasilei

ro. O candidato ao terminar

as suas palavras foi entusi;

astícamente aplaudido.
O sr. A;tur Jacinto, que

estava presidindo a reunião

deu então a palavra ao ora

dor do Comitê, Aurinho de

Souza, encerrando em se,

guida a reunião, com agra

decimentos pela presença
de todos.

Opiniões Crnicas Sôbre:
"UMA MULHER EM 3 ATOS"

que o "teatro dos 2" apresentará
dia 19 de outubro.

"A peça de Miller Fernandes surge

num estílo e nível ,de concepção
critica raiando a farsa, que poucas
vezes temos visto, em coexistência
num único autor".

Cavalheiro Lima
Diário da Noite

/

SP.
:0: ---

"Uma Verdadeira lição de teatro".

Geysa Boscoli - O Mundo.
:0: ----

"O diálogo é vivo, prende a atenção
do espectador, não cansa

nunca, cheio de nuance; pontilhado
de melancolia as vezes, de alegria outras.

espirituoso, puro, elevado, cínico, grave".
M. Emery - Imprensa Popular

Mary Silva

No momento em que a campanha eleitoral chega ao ,

seu clímax, já é fácil a qualquer um balancear as ativi

dades políticas das diversas agremiações partidárias e

entre tôdas apontar aquela que será vencedora no pleito
que se aproxima.

E aí está a .coligação PSD.PTB-PRP-PDC e PL.

Marchamos unidos para a luta levando a empolgan
te bandeira da vitória, num clima de segurança, confi

ança e respeito Indispensáveis à campanha para a subs

tit�icã-o do govêrno prosseguindo o combate até o resul

tado
_

irrevogável e definitivo das urnas.

Nelas o povo depositará o seu protesto contra todas

as prepotências, contra tôdas as perseguições políticas
de dez anos.

Sabemos o que queremos e vivemos num, instante

dramático de renovação, assistindo o esfôrço da reden

ção humana pelo sofrimento, pelo desejo de ordem, 01'-

.lem justa onde os privilégios odiosos sejam fulminados

nua' qua' qua' I
,:; a J�S�§�,��: !��avf�f�oa���t�o�:ôad;:n:: ����i:���I:s�

-",. '/111

I

partidos às vésperas de eleiç'Ões-; mas tem vivido sempre

de encontro às aspirações populares.
Concretizamos as fôrças do Progresso contra as

,,' _ fôrcas retrógradas.
c�lono e tao bom colo'n�,'" i 'Nosso candidato não vacila. Possui aquela resis-
tao bom colono,.. que �o: tência orbica contra a qual sob a mais fria quietude se

Oeste, dando c.emonMraçao esfarinham todos os obstáculos.
eloquente, foi montar em um Podemos chamá.lo, na hora que atravessamos, "O
cavalo, e o fez pelo lado <Ii. MESSIAS dêstes hebreus famintos" e com ele poderemos
reito ... Quá, quá, quá ... Es_ respi�l' o ar de uma democra�ia sã e construtiva.
se colono champanhota, tem Estamos famintos de homens de passado limpo, do·
cada uma .. � tados de coragem, capazes <de sacudir fora o desânimo e

o comodismo e a subserviência que anestesiam o patrio
tismo dos máus catarinenses.

Enquanto vemos soar para nós a hora dos louros, a

UDN caminha non pssibus Cequi (perdõe-me o latim,
Professor Custódio) tropeçando a cada momento com

uma dissidência com a fu,ga de seus antigos campa.

nheiros. Daí o cáos político em que se encontra.

Em desespêro de causa comete os maiores desplan
:es de informações visado exclusivam{!nte embaralhar os

fatos e deste modo embair a opinião pública procurando
':;ntorpecer o povo com suas invencionices.

No entanto,' o tempo que quem dispunha ,do Poder

'J_onômico era senhor do Poder Político já passou.
O eleitorado não dorme de touca; êsse eleitorado

honesto que não adula, não corre, não teme, não recua e

!lão deserta e não se vende, embora muitas vezes ago

nizando num ,calvário de privações e humilhações
incríveis.

O candidato udenista sorri, olhando cheio de or

gulho as penas cromáticas da sua vaidade satisfeita
,omo se o Estado já lhe pertencensse e nele tivesse o

,;eu reinado, sem se lembrar que já podemos, nós, os mi

litantes da coligação repetir aos oU',ridos do bornhausio
nismo os versos de Cícero apontando o· exílio a Cittilina:
egi"edere aliquando exurbe proficisere, portae patent ...

I purga ��en.
"',,,,,_

I Dtlagacia Fiscal do Tesouro
TABELA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO
DO CORRENTE ANO NA DELEGACIA FISCAL DO

TESOURO NACIONAL EM SANTA CATARINA
DIA 20 - Ministério da Fazenda, Ministério da Justica,

Poder Judiciário Tribunal' de Contas' e

Catedrático�s da 'Faculdade d� Direito.
Ministérios da Agricultura, Trabalho, Via

ção e Educação.
Ministério da Saúde e Acôrdos .•

Aposentados Definitivos.
24 - Procurad-ores de 3.tivos e os que não
receberam nos dias acima tabela,dos.
Aposentados Provisórios, Salario-família e

Ádicional dos Aposellt8dos que recebem

pelo I.P .A�S.E.
- Procuradores de ativos e inativos.

\

- Pensionistas Militares e .Provisórias.
- Pensionistas Civis.
- Precuradores e todos os que não re.ceberam

nos dias próprios.
OUTUBRO

"Quem a viu, e quem a verá, só pode
defini-Ia como TEATRO".

Carlos Couto - O Fluminense
:0: ---

"Uma mulher em 3 atos é, das

peças de dois interpretes que conhecemos,"
a mais divertida e emocionante, a mais rica
de situações".

-

Ney Machado A Noite
:0:

"Uma peça excepcional".
Pedro Blo.ch.

A UDN não sa'be mais

quais os recursO's. que deve

empregar para, num ltimo,
esforço, derrotar o prestí_
gio das candidaturas CELSO_

DOUTEL. Assim é que, en_

chendo Os bolsos de um cer-

to c!érigo e mandou pelo Es

.
tado à,. fora, com o fito ex.

clusivo c:e prclamar ;rANIO
(Mlduras) e IRINEU (Quá.
'::J.uá.quá) como messias divi·

'.lOs. .. Os dois LUIZES são
formidáveis! .. , Asim tam.

oém não !... Esse expedien.
te clapadócio bem qualifica
os homens, da eterna vi'gí
lância ...
As trombetas . palacianas

alardeiam que o sr. Irineu é
o VELHO COLONO!�E o

fazem com ênfase. Mal sa

bem êles, que o dito ,"velho
----_._----------------------------------------

PARTICIPAÇÃO
Olavo ,Pos�as e sra e

Francisca ,Possas
.Participam aos parentes

o contrato de casamento de

,'1l1li .!l� .

NELZI e NORMA

vva. Francisca

e pessoas de suas

Deus filhos

Souza

relações

noivos
Florianópolis, 23 de Setembro de 1960

I

DESENHISTA
Admitimos um, para desenho publicitário,

sem pJ;ática. ótima oportunidade· para elemento

ciador desta especialidade. Procurar sr. Matias,
Fernarido Machado, 6, 1° andar.

mesmo

apre
Rua

ALUGA-SE 21

Em edifício em vias de conclusãO, localizado à rua

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

mações à ruá Felipe Schmidt n. 37 -- sala 6 (2.0 andar),
dlls 10 às 12 horas.

22
23

26

027
28
29
30

SALAS NO fEttTRO
ALUGA·SE óTIMAS SALAS

Servindo especialmente para Escritórios, Gabinetes
Dentário, Consultório, Fotografo, etc., Sito -à Rua
João Pinto, 9 - Sobr:ado•

I

Tratar à Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar 011 pelo
Telefone: 3756.

6 ii 10 Pagamento de todos os que não receberam
nos dias tabelados.
D. F. - Florianópolis, 19'"9-1960.

Cáe lá
Souza Camões

No EstadO! da Guanabara,
uma ação conjunta, a ver

dadeira Imprensa (com I
maiúsculo) e os poderes pú,
blicos empreendem uma

cruzada de saneamento mo.

ral, lutando contra os pro-
fissionais da intriga, da

mentira, Os mestres' da chan.,

tagern, Os escroques da "im.

prensa marron", Enquanto
isso, na Capital do Estado
Santa Catarina, em cuja
imprensa militaram e míü,

tam, para não citar outeos,
homens como Jerônimo Coe,
lho, Jairo CaUado, Rubens
de Arruda Ramos, Martínho
Callado e J'aime de Arruda

Ramos" os vermes da sub

imprensa, -os chaturdado;
res do lôdo, são pagos p010s
homens da sítuaçã o e prote,
gídos (Pasmem Os Ieitoros l )
pela polícía mílítar.
Sim. A que triste fi mre,

legaram nossa briosa milícia
de tão heróicas tc:!.clições'
Quão indignados r.ão nca
riam aqueles heróicos poli.
elas do pass,ado ao verem a

gloriosa Fôrça Pública pro ,

tegendci Os comicícs cl8 vi,
boros peçonhentas que nada
respeitam em sua fúrla ,�i·

famatória, nem mesmo o

recesso dos lares e a Ib�'nidfl.
de humana.

O temporal O mOI'tos!
Quem diria que ainda ve,

ríamos 111m partido polítí,
co do terra barrlgct··verde
cor-tratar os servlço., dê,:;e
chacais. E'· triste, nlrts inre,
lizmente os fatos são por ,de
n-aís evidentes.
A cegueira do poder em,

botou Os sentimento- dos ho.,
.nens da "eterna vl_;lf,i.n-·Lt·'.
Hoje eles pagam os mesrnr.g
"almas ,da lama" que ontem
furibundamente Investíam
contra a Situação, escre,

vendo artigos difamatÓrios e

escandalosos ceJ111. um único
fito: extorquir dinheiro.

O.; mesmos, que pagavam
para não serem atacados,
hoje pagam para que os ar,

t-ifices 'da� calúnia enxova.
lhem os nomes das fi.guras
mais representativos das D'.
rf'ls,ições. E o desespero. E' o

amag(lr da derrota à vista.
Nas suas invectivas os

"jornalistas marrons'" lisam
de todas 'as artimanhas que
a imaginação possa conce_

ber. São Os truques fotográ.
fiqos, os. testemunhos falso�"
a distorsão da verdade,
Santa Catar_ina que já p}:e.

senciou ta!itl)3 11lÜlS démo
cráticas" a�' )",1. �lllGria-se en.

vergonhada ante o nível da
campanha ':1ue 03 "auteros"
vêm promovendo. Não bas_
tassem o" "e;:vh;,)S ('OS igno
miasOs mercena':ics pelo rá
dio e pela imprensa, ainda
lançam m;t) j� recursos
mais rasteiros, P�·.)I- rios ele
que mos us"t, comI) Os folhe.
tins anônimos. Os autore�
das injúria,;. sub .llOmens ('

pseudo-J.1ruali"tas por de_
mais conhec!rl!)g da opinião
pública, sel;'llt.n 0, ,lema "To.
lis pagatio, ta!i� t'antatio"
�Conforme ,;_ paga, assim fJ

que se cant:L} ...
A essa camprll1ha mesqu!.

nha, imunda, o homens d'e
bem de Sants, Catal'ina da.
rão a deviria re,�pOl!ta a 3 dê
outubro.
Medita, pOis, meu amigu,

em quem vJt.trás. De um la.
do estão f)S prot:�to'.'es da
"imprensa tnllT,m", o, men_
tira e a injúl'h. Do outro
lado estão 'l honestida,de o

respeito à :ii�.:ÜrlaJe hu�a_
na e à famWcl. a austerida_
de.

A 3 de outubr,), ('um o 'teu
voto, estarás escolhendo um

dos dois caminhos. Não deixa
que a ment,ira, a ralúnia e

a corrupção c,)nt.inuem a

abrigar·Re sob (l tEtO da
"Casa P"ós��,". (

{OHfE(CIOIIA·SI QUAlQUf� "PO
Df CHAYE

RUi: fllllCbc. Tolenllfto. n,' 2.
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NADA MAIS DETERA' VITO'RIA CELSO
,

Em sua' eessâo de anteontem, o Su
perior Tribunal Eleitoral, resolveu atender
a requisição de forças federais para a ga;
rantia do pleito em Lages. Em sua sessão
de ontem, o Superior iria decidir sôbre o

pedido .do Tribunal catarinense relativo
aoe municípios de Araranguá, Sombrio,
São João Batista, Laguna, Imarui, Imbitu
ba e Tubarão.

xxx

Em sua sessão de ontem o -egrégio Tri
bunal Regional Eleitoral resolveu .proví ,

denciar o afastamento dos)delegados de
policia dos munícípíos de Jaguaruna, Irna-
rui e Bom Retiro.

.

xxx

Resolveu maia qUe siglas' partidárias
não podem ser usadas 'pelas dissidências,
acolhendo reclamação e consulta qUe de
nunciava estar a UDN anunciando-se co
mo coligação de díesídêncta do PSD, PTB,
PDC e PL, quando na realidade está sózí ,

nha, porque ninguém mais a quis.
xxx.

A propaganda udeno-palaciana des
mentia ontem a concessão de forças fe
derais para garantia do pleito, neste Es,
tado. f\!irmava que o euperíor denegaria �
requisiçao. Anteontem 'mesmo foi deferida
a requisição para Lages, .. Como meri ,

tem ...

------

MAIS UM UDENISTA
-

DE' TURVO (OM CELSO·
Pela presente declara

cão faço público que mílí ,

tp.i na U.D.N. de Turvo
dêsde sua fundação e que
nesta data abandono suas

f'ileit·"s ingressando no

Partido Social Democráti
co, dando. pleno apoio ar
candidaturas nacionalista
tanto no plano nacional
como Estadual, isto em

conseqüência das premes-

sas não cumpridas pelo
meu ex.partído nêst., mu

nicípio.
O atual Prefeito que por

emal é o Presidente da
U.D.N. nêste mumcipio,
sabedor das minhas inten
ções, em data de ontem
quis tirar uma desfôrra,
agrídtndo-rne num dos
Cartórios desta cidade,
sendo a minha maior de,

tesa a seguinte resposta:
restam poucos dias para
voce falar com a arrogãn,
cía de governista.
Turvo, 21 de setembro de

1960.
, Ezelfiro Lodetti

OBRAS, X FOTOGRAFIAS
A UDN achou' ruim 'que publicassemos em suple- I

menta as fotos 'dos monumentais comícios de Celso
e Doutel. E disse que êles haviam publicado um de
"obras" do seu candidato. Comícios versls obras,
portanto.

Há aí várias coisas a comentar:
1° A UDN não publica fofos dos seus coinícios

porque êstes são fracassados.
20 O PSD não poderia publicar fotos de obras

do seu candidato porque êle ainda não é governador.
30 A UDN, essa sim, deveria publicar obras de

Irineu. E no tal euplemento só aparece uma (1) obra

dêle. As outras ou são de Jorg e OU de Heriberto.
Desafiamos que alguém prove o contrário.

40 Além de significar que as candidaturas de

Celso e Doutel estão vitoriosas, as fotos do nosso

suplemento exprimem uma coisa que os udenistas
ainda não compreenderam (compreenderão após 3 de

outubro) - há uma dose infinita de ESPERANÇA
no eleitorado catarinense!

50 Embora, 110 atual estado de coisas isto não

signifique muito, o nossa suplemento foi feito em

nossas oficinas. O dêles, na Imprensa Of ieial.
60 Podiam ter dormido sem essas.

Na cidade de Tubarão,
hoje, • realiza_se comício
monstro, pró-candidatu
ras Celso-Doutel Dilney
Chaves Cabral, com a pre ,

i:'2hça de influentes próce
res da coligação da vitória.
Deverá estar presente, f-"_
guindo lroj e _ para aqui ea
cidade, o sr. Professor Re
nato Barbosa.
Tubarão, que viveu, com

a presença de Celso e Dou
tel, há alguns dias, mo

mentos de intenso entu
siasmo, dará ampla vitória
aos candidatos da coliga
cão e ao sr. Dílney Cha ,

ves Cabral, para a Prefei
tura.

Calúnias
Está provado: folhetos contra DOUTEL são mentirosos-

A publicação abaixo é o "fac-simile" da carta enviada ao deputado
DOUTEL DE ANDRADE, candidato à Vice-Governança do Estado, pelo dr.

Paulo Silveira, diretor-r.esponsável do jornal "ULTIMA HORA" desfazendo
as calúnias, as infâmias e as injúrias lançadas. contra aquêle parlamentar,
através de boletins difamatórios contendo' transcrições de supostas reporta
gens divulgadas por aquêle vespertino.

Tais folhetins, distribu'idos em várias regiões do Estado, outra coisa
não contêm senão mentiras e calúnias, já que os adversários do deputado
DOUTEL 'DE ANDRADE não puderam encontrar em sua vida pública ou

particular nenhum fato que o desmerecesse perante a opinião pública ca

tarinense. Tendo desenvolvido ao lado do sr. Celso Ramos uma campanha
alta e democrática, que se caracterizou .pelo respeito à honra dos adversá
rios, DOUTEL DE ANDRADE mostrou-se digno das melhores e mais legí
timas tradições de cultura e principios do povo barriga-verde, ao contrário
de muitos que o combatem que estão usando métodos indignos e imorais às
tradições da família catarinense.

Eis, na íntegra, a carta do diretor de "ULTIMA HORA":
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inexistência ':!e dissidentes
nos mesmos, e autorízaram.,
rne, até, a enviar um tele
grama de apôio à Executiva
Estadual, hlpotecando.Jhe

. incondicional solidariedade,
o que- fiz nos seguintes tê!'.
mos:

EXECUTIVA REGIONAL
PETEBE

RUA FELIPE SCHMIDT,
N.? 42 - Florianópolis.
Em virtude das insisten

tes divulgações" dos dissi
dentes nosso Partido, apre,
goando substanciosas ade
sões recebidas no Sul Es
tado . vg podemos assegurar
;que estas se resumem a

meia dúzia de elementos
inexpressivos vg autêntíços

A MISSÃO COMER (IAL JAPONESA
VISITOU LOINDRINA f 'ROLANDIA

/'

"Boas perspectivas
para. futuras relações
comerciais entre Bra
sil e Japão no que se

fi"'
refere ao café - Ex-

celentd a impressão
dos importadores m

pônicos.
A Missão Comercial -Ja.,

ponêsa que, sob a chefia
do senhor Susumu Handa,
presidente da Associação
de Café do Japão, se en

contra no Brasil a fim de
tomar contacto com os

.nossoa métodos de produ
ção e comercialização, vi
sítcu segunda-feira a cida
de de Londrina, principal
centro de beneficiamento e

comércio do norte do Pa
raná. Recebidos pela Co
operativa Agrícola de Co
tia qUi< congrega produto,
res de tôda a região, os co
merciantes nipônicos per":
correram os depósitos on
de aquela entid.ade arma,

zena e beneficia 0[.' cafés
dos seus associados. Com
capacidade de beneficia
mento para duas mil ar
robas diárias, o· armazém
da Cooperativa recebe o

café em coco, submete-o à
catação,

.

separação por pe_
neira, clas['ificação prévia
nos moldes do IBC e depó
sito para embarques. O sr.

Ogassal,lra, chefe do Gru
po de Produtores Coopara
dos, explicou aos visitantefJ
a situa,ção geográfica do
P a r fi n á, atualmente o

maior produtor de café do
Brasil, acentuando que o
cafezal do Norte do Pa_
raná atinge 120 milhões de
cafeeiros e que as lavou
ras vão cada vez se racio
nali,,:ando mais, no sentido
dI' produzir melhor quali
dãde, para o, que tem con_
tribuído o IBC com a di
vulgação permanente do<.'
modernos' métodos .de agri
cultura e auxílio aos pro
dutores.
O Sr. Susumu Handa

fêz sentir, em rápidas pa_
lavras, que a cada novo
contacto com a p'raça e o
comércio de café do Brasil,
a impressão do[' seus com

panheiros ia Se modifican
do muito e para melhor, a

respeito das possibili:dades

de um comércio mais am

plo entre os dois países, no
que se relaciona ao café

VISITA. A ROLANDIA
De Londrina deslocou.se

a delegação para Rolândia,
visitando a Fazenda "Ve
seroda" onde assistiu aos

trabalhos de derrtçn e ee.,

cagem de café. A proprie
dade tem cêrca de 70 mil
cafeeiros, plantados em

curva.ríe-nível e apresenta
métodos modernos de pe ,

neiracão e colheita.
VISITA AO ARMAZEM DO

IBC
.

De volta a Londrina, an
tes do' embarque para São
Paulo, foram os visitan
tes cenhecer o Armazém
do IBC naquela cidade, de,
monstrando excelente Im ,

preseão pelo que 'viram dos
trabalhos de descarga fu
ração e' empilhamento e

principalmente pela gran
de capacidade de armaze,

namento - cêrca de 1 mi
lhão de sacas. Informados
sôbre as quotas de Consu
mo Interno e sôbre a sele
ção de qualidade exigida
pela autarquia cateeíra
oe comerciantes voltaran·;
a acentual' qUe - em prín,
cípio - o café do Brasil
interessa a-o. mercado ja-
ponês em quantidade l'
qualidade.

.o 'DESESPÊRO
CAÇADOR - 21-9-60
Abelardo Gomes vg Fis

cal da Fazenda ·de Videira
vg continua sua campanha
de ameaças eleitorais vg
comerciantes et industriais
pra que votem canclidatos
udenistas pt Jeep usado
mencionado funcionário vg

- pertence Estado vg sem pIa_
.

-ca vg anda coberto propa.
ganda política vg verdadeira
àfronta Lei Eleitoral et
dinheiro do povo pt Fe_
lizmente Celso Rrumos já se
considera eleito et vai
aqabar comi tais banda
Hheiras pt SDS. (Corres_
pO'nd'ente)

.

FORRO

paraquedistas se Incorpora,
ram nossas fileiras última
eleição pt Em nossos Mu

nicípios não existe nenhum
trabalhista Que discorde sá;
bia orientacão dessa Exe.,
cutiva vg estandotorlos coe,

ses, lutando pelas \

candidaturas de Celso Ra
mos e Doufel '::'e Andrade pt
Natalício Pereira Barce

los - Presidtnte Diretório
Urussanga.

Luiz Mazzon - Presldente
Diretório Orleães.
Eugênio Henrique - Pre.,

s'ldente Diretório. Brco do
Norte.

'

João Batista, Nunes -

Presidr nto Diretório Lauro
- Muller.
r Zélio Cubas Maciel -

Presidente Diretório Ara-

SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL CONCEDEU FO (AS
J

SEMPRE ASSIM
Essa fotografia ao lado

é de .Mafra, mas poderia
ser de qualquer parte do
Rsttuio, As recepções a
Celso se superaram, a se

gunda melhor que a pri:
meira., 3 de outubro dará a

confirmaçiio dessa recep
tividade incontestável.

TUB�RÃO:
....�

Dissioência Jra�-al�ista é Passatempo oe Efêmera Dura�ão�COM,ICIO MONSTRO Conforme é do domínio publico, .

os dissiden tes trabalhistas, que são em número assaz reduzido, es,
�.

tão fazendo, num esfôrço de propaganda, ampla campanha de publ ie idade em tôrrio do que êles chamam de
"MOVIMENTO DE RECUPERAÇÃO TRABALHISTA". Procuramos, então, o Sr. Natalício Pereira Barcelos,
Presidente do Dtretór'io do Partido Trabalhista local e éste vigoroso líder nos declarou que o citaelo Movimen
to é apenas "UM PASSATEMPO DE EFElVIERA DURA CÃO" de alguns inconformados e que o mesmo nada
significa; pois o P.T.B. é um Partido que cres.ce contin �amente e em proporções sempre separadas pelos seus
r1 irigentes.
Um Partido assim, pros

segue o nosso entrevistado,
não comporta "Movimento
de Renovação" porque êle
se renova automática e con,

tínuamente e, a recuperar
existe apenas a boa venta,
de - daqueles Que, não
podendo servir-se do Parti_
do dos Trabalhadores, de
vem (leciclir_se 'a serví .Ic
eorno o razem os verda
deiros trabalhistas, já que
o eleitorado dêste Partido
vígía ,

muito de perto de
seus lideres, A propósito,
diz .noj, o Presidente Nata
lício Barcelos, entrei em

contacto, recentemente, com
Os Diretórios de diversos
Municípios da nossa região
e êstes me Igarantiram a

IRMAOS BITENCOURT
íCA'1 Ht,OAPO fONf HQ?

r ���.Df rÓ�1 T o DA MI.":-I'

ranguá.
.
Eliseu Manente - Pre

sidente Diretório Turvo.

':"ij
'i'LORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 29 de Setembro de 1960

BUSCA-PÉS
o Tenente Viegas - o militar que repudiou publi

camente a espada, porque pode fazer dodoí - quis im

provisar ontem um comício, no mercado, para aprovei
tar a'manhã de feira.

Mas. .. o tiro saiu pela culatra! Algumas boas
-váias e o orador foi saindo de fininho .. , que os colo
nos - VERDADEIROS - não queriam ser importu
nados com pilhérias de velhos colonos falsificados em
vésperas de eleição ...

x x x

A Dodge n? 1, da Inspetoria 'de Veículos, perdeu
sua placa oficial e ganhou uma outra particular. Deve
de ser .coisa de algum pessedista, desses que aos milha
res andam por aí trocando chapas oficiais por parti
.culares e enfeitando os carros com propaganda ude
nista. .. só para atirarem as culpas nos AUSTEROS
governistas l ! !

Sim, porque-Jogo a Inspetoria de Veículos não pode
dar maus exemplos, sob pena de perder o IMORAL e

não poder reclamar de mais n inguem, como a pobre da'
EUfa - com perdão da má palavra. , .

'

I Assim A NOTICIA de Joinville il'oniza fi vi-
sita do candidato udenista àquela cidade:

IRINEU FARAH VIRÁ A
JOINVILLE INAUGURAR OBRAS
Notícias vindas do lado ele lá dão conta de que

o Senadol' nÚNEU FARAH virá a Joinville para h
inaugurar várias óbras de seu govêrno, destacando-

-

se as .seguintes: - Estradas Asfaltadas pan Ita
jaí, Blumenau e Curitiba. Colégio Estadual GratuÍ-

.

to -ISéde dos Sindicatos na Esquina da Rua Mi
nistro Calógeras - Casa do Colono - Novo e mo

derno Centro d-e Saude - Uma )10Va janela na Ma-,
ternidade Darcy Vargas -. Pinturas dos Grupo"
Escolares construidos p-elo ,saudoso N'el'eu Ramos.
Em plena Rua do Príncipe, mandará o ,Governador
Nr. 2 assÍ11ar o aval ao empréstimo de 30 milhões
para que os bairos tenham água e entregará ao

Prefeito Baltasar Buschle a dívida do Estado, 50
milhões de Cruzeiros da Cóta do Artigo 20. Tuclo
isto .será dado ao povo de Joinville 'antes das eleÍ-

�ções. IRINEU FHEIS - IRINEU FAR.AH.
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