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ELSO E DOUTEL-�RE(EBERÂO CONSA(iRAÇAO FINAL
HOJE, 'AS 2.0 RS. NO LARGO FAGUNDES
ANUNCIADOS IMPORTANTES PRONUN
CIAMENTOS DOS CANDIDATOS - HO
RARIO UNICO PARA O FUNCIONALIS
MO 'ESTADUAL.

Hoje. às 20 horas, num comício monstro no Largo
Fagundes, será encerrada a espetacular campanha eleí
torai da sucessão de 1960. Vários oradores, represen
tando a imbativel união catarfnense, que forma ao lado
d� Celso Ramos, falarão ao povo, em nome do PSD. do
PTll, do PDC, do PRP e do PI�.

Desses partidos, prestigiam o nome iluatre de Dou
tel de Andrade, o PSD, o PTB, do qual é presidente em

:�nta 'Catarina, e PRP. O Partido Democrata Cristão
tem seu candidato à víee-govemança na pessoa do' seu
ilustre presidente, jornalista Martinho Oallado Junior.
�) Pl., quanto ao vice, deixou a questão em aberto.

Depois de estafante jornada por todos os munící
pios entartnenses e mesmo pela maioria dos distritos,
Celso e Doutel terminam hoje a sua triunfal campanha.

Os meíou politicos, de- riosa em quase todos os
siludídos ,com os discursos Estados.
do candidato udenista, que Também o ,pronuncia·
até ontem não havia apre. mento do deputado Dou.
sentado e defendido seu tel de Andrade está sendo
programa de governo, em- aguardado, com viva es-
pree.am grande significa- pectatíva, já por ser o
do ao pronunciamento do candidato a vice um dos
candidato das, oposíçõês. mais vigorosos oradores da
Podemos adiantar, in. sua geração, já ,porque a

formados em rápido en- flua palavra promete sen-
conto com o sr. Celso Ra- sacíonats .declaracões rere,
mos, que ele, hoje, além rentes aos últimos acon-
de tratar dos problemas de tecimentos politicos do Es-
base do Estado, pronun, tado.
cíar-ee-â sôbre algumas O que não resta dúvida
ju�:�as reivindicacões do é qUe o comício de hoje
runcíonatísmo publico, en, será achave de ouro da
tre as quais ,a do horário I"H111J:'1"IIVl Lott..Jango e
único -- conquista, já víto- Celso Doutel.

I

A foto ao lado é do comício de Lott, Jango, Celso e
Douiel, no dia 28 de Julho pp. Para hoje é esperada! uma
consagração maior, como nunca terá sido vista em nossa
capital. Dessa maneíra, estará o povo desagravando os
seus liâeres pelos ataques ultimamente sofruios, e dará
prova cctbal de seu maciço apôio a Celso e Doutel .

Dissi�ência ���
••

tm I uôarâo: vit�ria da DDOsi�ãoPedro � Pau'. TUBA1lÁO Segundo feito.
, C.HA,PECO .

2v Dís- notícíamoe na edição de 4: palestra do Professor
SI c]encia aqui : resume Pe, ontem, o Professor Renato Renato Barbo�a foi lllM'S-
dro e Paulo ou Paulo. e �e- Barbosa esteve na cidade uma arírmaeão incontl!!ste
dro P� Quanto d�maw sig- I de Tubarão, onde proferiu, da vitória' dos c::mdid1f1�
natal'lo� vg .exc�U1�os mais at.ravés do microfone da nacíonalístas a 3 de outu-
99 qU0 J� dtsmínttram �g rádio local, importante bro. De ; Tubarão, seguiu
sao eleitores tr.adlClOna�s alocução pró-candidaturas para Orleíuma onde fa-

le��nda adversanos pt VI_ -

de Lott-Jan�o e Celso- r� impbrtantés pronun-
tona nossos candídatoa Doutel 'e Dílney Chaves cíamentos sôbre o pleito
Lott �ango Celso Doutel e Cabral, candidato a Pre., de segundacteíra
Destn assegurada pt Sds

' .

Trabalhistas Miranda Ra-

•
-- ..

O, ·oesespero
,
ALaide io�u aIl�co rr-stau ,

'de JOA('ABA - 25 - 11 30' rante co;;f tal Vàtrianova,'
horas

' .

,Il'ineu contra Celso, Ins.,
pstor Ataíde, udenista re

cente não aeeitou apostar
contra Jânio por reconhecer
sua derrota. Duas opiniões
udenistas confessam vitó
ria Lott Celso. SDS Corres,
pendente.

derroia
�};íiO VAl{,U)S
Acabo telegrafar Diretório

PSP comunicando êsse DL
retório municipal está Ia
vorá.veI candidatura Celso
R:HUOS e .Doutcl de Asdra
de para governador e vice
governador. Não concorda
'mos onvecão realizada dia

�� passado. I Ademarístas
verdadeiros não podem
concordar com escândalos
havidos por parte governo
Estadual e seus companhr-i.,
tos. Balduíno Germano Ni

colar, nte. Diretilrio Muni
eipal PSP.

o PRESIDENTE
FALARA' 'A
NA'ÇÃO

O presidente Jusce
lino Kubitschek fará
hoje, dia 30, às 19,30
horas, através d a

"Voz do BrasÍl" im
portante pronuncia
mento, -o qual será
transmitido para todo
o país pela cadeia
brasileira do rádio
difusão e pelas esta
ções .de televisão.
'Recomendhrá, n a

ocasrao, as chapas
LOTT-JANGO.

Vitor Polleti vereador u,

denista, líder câmara Herval
Oeste; reconhece irremedíà.,
velmente perdida eleíçao
Irir:eu Bornhausen. Osvaldo

INTE'RESSE DA GRIECIA PELO CAFE'
BRASILEIRO

A HISTÓ'RIA fI CO'MPRIDA.mos. •

JOINVILLE - O depu
tado major médico dr. Dá
rio Balles, da UDN, agora
ectá se exercitando em

uma nova "proríssâo: a de
locutor. A um sinal da ba
tuta sr, Paulinho Bor ,

nhausen, toma do micro
fone e anuncia os orado,
res. Na campanha, o trei
no deve ser puxado, mas o
sr. Paulinho Bornhausen

. �

que Já dirigiu uma emís
eôra, por' mais eerto, com
sua prática, muito terá
que ensinar ao deputado
Dário Danes. Que o diga o
sr. Francisco Mascarenhas
que foi expulso da emis�
sora em questão com a

suspeita 'de ser apoderado
de meio milhão, e agora
caiu l?ov��ente nos braços
de pai e !llho ...

temente, o governo grego EM PALHOÇA
aboliu medidas ,�'uspensL
vas de importação do café

./

brasileiro, originárias da
falta definitiva de um
acôrdo sôbre o café. Tra
balhos com o objetivo de
um entendimento geral e

completo estão se' desen
volvendo em Atenas, pre
sentemente.

A Embaixada do Brasil
na Grécia, em comunica
ção -ao Itamaratí, salienta
a necessidade de premo;
cões do, café braeíleíro
naquêle país. Desde 1935,
nada se fez com tal obje
tivo, enquanto cresce a

concorrência do robusta e

do café soluvel produzido
em outros países. Recen-

CHAPECO' Palhoca veio anteontem
às ruas 'para dar a Celso e

Douiel uma consagração
nunca antes dada a' qual
quer homem público, no

vizinho município, A foto
abaixo é da chegada dos
dois candidatos, completa
mente envolvidos p e 1 a
multidão.

Acabo percorrer todos os

murücipios extremo Oeste
encontrando sttuadão bas
tante bôa. Cálculo

-

ganha,
remes antigo Chapccó cer,

ca três mil votos Abs. Ber
taso.

WINVILLE o evangélico sr. governador na 2, vendo seu "será
fico Secretário de Segurança desasado pela Justiça
Eleitoral, com a requisição, já ratificada pelo Superior
Tribunal, de fôrça federal para garantir a liberdade do
I.:C�ito em Lages - perdeu a serenídade e a compostura
e telegrafou exasperadamente a esta última Côrte - a
mais alta do país - censurando e insurgindo-se �ontl'a
a salutar decisão dos juizes catarinenses.

Não vamos comentar êsse telegrama no .que êle tem de rastaquerismo
e deselegância. O colendo Tribu.nal Regional, anteontem, para sôbre êle de
cidir, teve a cavalheiresca distinção de fazê-lo em sessão secreta, contras
tando c\,m, a grosseria governamental que mandou divulgá-lo na imprenr-;a
do Rio e de São Paulo.

De lado deixaremos aind.1_ o fato de o, Tribunal catarinellse ao rece

ber cópiã' do telegrama-desacato, não poude reprimir sua estranh�za e .per
plexidade ante a insólita atitude_dô governador, metido a corregedor politico
de decisões unanimes da .Justiça Eleitoral.

Deixemo-lo, à parte,' mesmo porque a indébita inti'omissão já teve a

contundente resposta' que merecia: a imediata aprovação do Superior à re-

quisição de' fôrça para Lages. I

'o que estarrece, no telegrama do sr. Heriberto Hulse, é a candidez

r:om que quer defend�r seu indefensável ,Secretário da Segurança. Apreen
der, manu nlilitari, um boletim que continha reprodução de uma biografia
publicada por úLTIMA HORA, sem que cOntl'a esse jornal agisse o hoje

. Secretário, era direito seu, segundo o ,governador.
Mas consentir que contra adversários sejam 'lançados, aqui na Ca

pital todas as infâmias, calúnias e injúrias - mesmo Secretário somente

desperta um dever: proteger com dezenas de policias e secretas e azeitas
com verbas da Secretaria os insultadores profissionais!

Boletins anônimós. os mais sórdidos, tem sido aqui espalhados, em

�al profusão, que H fonte resta facilmente· adivinhada.
Contra isso e contra os que nem lhe pouparam os familiares, citados'

nominalmente e cobertos de doestos infamantes - o governador é sai1ta
mente resignàdo.

Mas não lhe toquem no Seclt'etário, que não se defendeu ontem pelo
-lit'eito e quer hoje reservar-se pela fôrça.
" Mas não mexem com o Secretário, adquirido no pressuposto de valer
10.000 votos e 'que está desmoralizando o govêrno para 'Cer se .consegue pe-
lo menos 400 r

"

:SERAFICOS & I

EVANGEUCOS\lI�agnífica situação can

didaturas Lott Jango CeI.
so Doutel Jaraxuá do Sul,
Candidaturas prefeito Ro-

Iando Dornbusch PRP
'\

apoiado P�,D PTB realízan .

\ dq gol'andes coni.cios� dià
riameute afluin'do numerosa

massu ('leitores. }'ressão
l!oHc�al, fiscal, máquina

E�tado llressÍ()na gTal�d�
men te eleitores oposlça,o
comparecendo polícia todos
comÍcj('13 coagem ameaçam
C�lJ('cialmel1te colonos. Gua
ramirim sofrendo aban'ilo
no virtual UDN voltasse

eSllcJ'ançada candidatos
Lott· Celso ,-Sango Doutel
verificando-se n1t'is CO'ID

pleto entusiasmo 'povo reu

niões comício::; nomes acim,a

vitoriosos alí e Jarag'uá.
orrespol1oentl'.

RUBENS DE
ARRUDA RAMOS

CORUPA'

Irineu Bornhausen teve

nquí um comício melancó
lico, sendo precedi(lo de

quinze policiais fortemen te
armades, Foi vaiado pelos
ferroviários,

XANXERE

Retomei hoje Oeste, idem
SãQ Lourenço. Passo garan.
til' amil.\'o estl'ondos'a vitória
Celso Ramos velho municÍ
pio de Chapecó difel'ença,
mais de três mil votos, Ude
jnistas sinceros estãoj tra-
balhando candidatura CeL
so Ramos como esperança
para Santa Catarina retor- ,

tnal' reg'ime, de decência.
Abrs. Roberto Machado.

(CONTINUA ,NA 2.a PÁGINA)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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B casa, QUERÊNCIA ·PALACE HOTEL 1)
SSSSSSS?SSSSSSSSSSSSSSS$SSSS{SSSSSSSSSSSSSS

Sra.· Vereador DOMINGOS FERNANDES
DE AOUINO

Com grande alegria noticiamos, na ef'emér ide de
hoje, o transcurso de mais um aniversário. da, exma. �ra.Maria de Lourdes Cardoso de Aquino, VIrtuosa esposa
do Vereador Domingos Fernandes de Aquino, Gerente
dêste matutino.

A nataliciante, dama de excelsas virtudes, coração
boníssimo. mãe estremosa, conseguiu, por isso mesmo,
aglutinar em seu tôrno, na sociedade local, vasto círculode relações, que na data de hoje, lhe tributará as mais
inequívocas provas de. apreço e estima.

Os de O ESTADO, respeitosamente associam-se à�
homenagens que lhe serão prestadas, formulando-lhe
e à sua digníssima família, os mais ardentes votos de
felicidades.
ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE:

t

srta. Maria Tereza
Iambert Filizola

- sra. Juçá Barbosa Callado
- srta. Oda Oliveira Ferraz

.De, - sra, lsmênia Gomes Sam;

paio
- sr. Mário Machadosrta. Iolanda Melo

sr. dr. Carmosino Camar.,

BANCO D O BRASIL S.A.
FISCALIZA'<3AO

A V I IS O

BANCÁRIA

N,O 72

O BANCO 1:>0 BRASIL S/A - FISCALIZAÇÃO
BANCÁRIA, tendo em vista o dísposto nas leis n.? 1386
de 18-6-51 2186-A, dê 13/2/1954, com as alterações da
lei n.? 3.244 de 14-8-57, avisa às emprêsas jornalísticas
e editôras d� livros, de que, no período de primeiro a dez
de ou tubro próximo vindouro, serão recebidos, ,paTa es
tudos declaracões de necessidade de câmbio destinado
à cobertura no ano de 1961 das seguintes importações:
I Papel .para impressão de livros;
II Papel para impressão de jornais e revistas;
III Máquinas gráficas para a Imprensa;
IV Peças e. acessórios de máquinas gráficas para a

Imprensa.
2. Essas declaracões, que , serão feitas em quatrc

vias obedecerão a 'mod'êlo apropriado, a ser fornecido
pela Fiscalização Bancária, e deverão mencionar a quan
tidade, a qualidade, a origem e pr?cedência. e o valor
em moeda estrangeira da mercadoria a ser Importada,
indicando ainda os totais do papel nacional e est rangei.,
ro consumido ou fornecido no caso de firma distribui
dora, no período de 1-10-59 a 30/9/60, com a discrimí., L
nação unitária de cada espécie, separadamente, por tipo.Deverá ser feita uma ,dec'l a ração para cada tipo de papel.

3. As editoras· de jornais e revistas e as de livros
que não preteIjderem importar diretamente o papel cor
respondente à quota que lhes couber, preferindo fazê-lo
por intermédio de fü'mas distribuidoras e' desde que se
tenham suprido/junto a estas no período citado 119 item
anteri�r, poderãey deixar "de apre;qentar ?ec_laraçõe;; de
neceSSIdade. NeS),te ·caso ller-Ihes-ao atnbUldas tIllotas
indiretas calculadas cOm base. em suas çompras. de acôr
do com as relacões de fornecimentos Que serão apresentad�s a este ór'gão pelas firmas distrIbuilJoras.

4. As emprezas jornalísticas que pr:'etendel'em ob
ter quotas de ,peças é acessóI:ios para máquinas gráfj�asdeverão apresentar seus pedidos acompaI).!1ados de .logo
completo de documentos relativos às importações da es
�)éde efetuadas no período de 1-10-59 a 30/9/60 e, se
"ealizaram compraso no país, ·-naquele prazo, as respec
Ijvas notas fiscais Ou faturas, declarando ainda se POS
suem oficinas próprias e neste caso quais as máCluinat
l1ue as 'compõem. Não serão deferidas quotas indiretas
de ?eças e acessórios às empresas distribuidoras.

5. Estudadas as Declaracões de necessidades de
câmbio apresentadas, será a soluçüo comunicada aOt"
interessados, de ,conformidade com o que dispõe o arti
go terceiro, parágrafo quarto, combinado com o artigo
quarto da lei 1.386, de 18-6-51, observado ainda quantr
a máquinas, peças e sobressalentes o disposto no artigo
cinquenta, parágrafo quinto da IBi 3.244. de 14-8-57".

Florianópolis, 28 de setembro de 1960.
BANCO DO BRASIL S.A. - FLOInANÓPbLIS (S. C.)

Saudações
José' de Britto Nogueira

,

Gerente·
Hildebrando Américo de Barros

...Chefe de Serviço

FLORIANóPOLIS, Sexta Feira, 30 de Setembro de 1960

comeamemos Sociais

) FESTEJOU "NIVER" A "GLAMOUR" DA CIDADE - FOI REGADA A
-

UISQUE,
t A FESTA DE TEREZINHA. (

tioue«, Srta. Mariza Ramos, Regina Perei- J
ra Oliveira, o jovem. Henrique Fontes,
Euurne Amim, muito bem acomsiantuuic
Sr. Pedro Mello, Sr. Roberto Luz, Sr. e sr(l

Dr. Sebastião Neves, Srta. Mariza Hoster
.

no, Sr. e sra. Nicolau Teixeira, Srta. So
uia Carvalho, Diva Maria Carvalho, Car:
mem Rosa Caldas, Sr. Amilcar Gonçalves,
Carmem Lúcia Cruz Lima, Sr. Zico Car
doso, Sr. Nilson Campos, Yara Sena, Cid
Satitaella, Gracia Regina Assis, SI'. Ald'o

Peluso, Sr. Paulo Cabral, Sra. [na Tavares

Moellmunri, Srta. Yara Kasiinç, o broto
em f õco, Srta. Heloisa Helena Zaniolo
Carvalho, Srta. Irene Lacerda, Rau;

1 NO QUERÊNCIA Palace, foi otereciâo
um coquiiel a nova Rainha da Escola
Técnica de Comércio São Marcos, Srta.e

TEREZINHA Amim, recepcionou O "socie- Ocinita Monguilhoti, O coquiiel, foi uma
tu" na noite de quarta.feira, com uma colaboração de S:ylvio Orlando Dumiani,
elegante reunião, onde passeavam pelos ouerêncui Palace e Gennano sum.:
salões do Apartamento da Ford, os mais

,lindo� brotos da Cidade. 'I'erezinha, c0112
-

2 FESTEJOU "niuer" ontem o Sr. Amilcar

seu lindo vestido �m organdi branco, tra-,' ,Cl·u;õ �il1!a. Em s�a reSidên?ia, o tini:

battuuio em tornas e pedrarias; para com
.

nersariarite recepcwnou conmdados, com
os convidado$, -tiniui sempre um sOI'(iso uma monimenuuia 1'eunião. A Coluna

bonito e ·cheio . de alegria. .As 11 horas, 'Socuü deseja ao Sr. Amilca1' os melho-
iniciauam-se as danças, sendo a primeira res votos de felicidades.
valsa Terezinlui e seu pai, S1'. Espiridião
Ami�. EstiveTct7n presentes o Governador ':I CLEUSA Ramos da cidade de Lajes, do
do Estado e S;·a .. Heriberio uoue, Dr. mingo na "boite'; 14 de Junho,

CirCUlOUIPaulo T. da Luz Fontes e sr«; DT. Newton com muita elegância.
D'Avila e sra., Dr; Walter José e sra., Li.

gia Moellrnanri dando show de beleza, Sr. 1, A SRA. NANITA Rupp, com recente cur-

e sra. Dr. Roldão Consoni, Sr. e sra. An_ so de flores, iêz em sua confortável e

tõnio Santaella, Sr. e sra, Dr. Augusto luxuosti residência, uma magnífica expo-

Wolf, muito comentada a beleza da Sra. sição onde recebeu os melhores elogios.
Wolf, Srta. Marlene Abrahão, Marçot Lúz,
acompanhada do jovem sr. Vdo VOlt- Wan- ;) CUMPRIMENTAMOS o jovem S/. Luiz.

genheim, Srta. Heliane Lins, Sra. Fernan- Carlos Machado pelo seu "niver" que
-

do (Bernadete) Viégas, Srta Léa José, 151'. aconteceu no dia 28 p. passado.
Amilcar Cruz Lima, Lucia d'Aquino d'Avia,'"
la, o broto mais comentado da rellnião, 6 AMANHÃ, Regina Patricia recepc'ionará
Se{l par foi o jovem sr, Delfim Peixoto,

li ]convidados pa1'ct a sua festa de 15 aI,lOs.
I I L· 00

,Sr. e Sra, Dr. Walter Wanc er e.l}, 1ll')io). ,
. f :"--,

Alberto Cintra. _4rthur p.ereira Oliveil'''4' ilESTA marcada para o dw 15 proxi�o, a

Srta. Nice Faria, Sr. e sra. Dr. StoeteralÁ, "" ,�augllr�ção do novo Hotel,. 11f})l.scar
T-'Çnia Fialho, Elza Boas Schmidi, Sr. RudJ 'Palace Hotel"
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,Dinheiros..
haver agredido um capítao.
r-;esse ano, com apenas 17
anos, não padeira pertencer
':;'0 Exército. Ademais nunca
fui soítado, praça de pré,
tendo cursado o CP JR no ,

Rio de Janeiro e servido, 'du
rante a guerra, até o posto
de 1. tem'r te, Finalmente.
os boletins :dizem transcre,
ver uma reportagem de "UL_
TIMA HORA", mas a �lire�.
ção desse jornal, .

conforme
documento que estou dívul;
gandO, já' pulverizou a ínror.,
mação, desmentíndo;a I!hte ..

góricamente.
- Mas - Interrompe a

reportarem - as publicações
aludem também a ímportân
eía que o deputado teria re.,
cebído do PSD, em troca do
apôio do PTB à candidatura
do sr. Celso Ramos.

�

- Bem o sei - diz o pre_
síuente do PTB - e posso
adíantar que os meus advo
gados, por intermédio da
Justiç�e ISant:1 �tarina,
estão prómovendo uma ín,
terpalação aos bancos refe_
ridos nos panfletos, a fim de
esclarecer quais íoram os
emítenteg dos cheques e quem
recebeu as quantias que
eles consignam. A

�

opinião
pública de 'Santa Catarmo,
sabe que a decisão- do PTB
apoiando J PSD, foi torna-Ia
em Convenção livre, com a
presença ",.de todos Os di::r
tóríos do Partido. Considero
pois, também um agravo <tIJS
meus companheiros ,c;o ínte ,

ríor a acusacão aue me ra,
zem, Mas, como d-isse, o epi
sódio irá à Justiça, on.le Os
culpados pagamo exernplai,
mente pelos seus erros e suas
culpas. Mas, goetarla de per;
guntar - isso sim - �e
muitos dos que lançam con
ira mim t�h infâmia.� nã 'J
receberam dinheiros azinha
vrados

'

em troca da ven -:l:t
de sua, ccnscíêncías.

ca.ldas Filho.

Seriricas...
(Continuação da l.a página)Mas não digam que o Secretário, em vez de nesta

;po.2a estar l�a sede do govêrno, em contato com as
'

auoridades eleitorais para garantir as ,prerrogativas le;als do pleIto, tItular da ·SEGURANÇA que é, esteja de.nudança em Lages. parque Lages é l'eduto oposicio-'ista.
Mas não rt:;pitam que ês'se Secretário Ja nomeOi:;erca de l.�.OO mvest!gadores �leitorais, para' promovei em desOl'dens, coa,cçoes e arbJtrariedades, denunciadas'Ia todos os quadrantes do Esfato
Ma? .n�o se metam os Juizes' a' pedir que autorida. -l�S �OlJC,JalS, ad�'�de instruid�s pelo Secretál'io, sejamyls�adas_ dos calgos por volenclás contra adversáriosa sItuacao. '

Mas· que pinguem ,fale num bárbaro assassinato,;0 Sul, cometId9 'por uma dessas alltoridades insufla,as pelo Secretano, que em Tubarão, em comi,cio, fo-1entou a baderna.
Não n?s espantamos se amanllã o evangélico sr.rl:lse esteja. em comp'�nhia indecorosa; insultando os'llzes Ado Tnbunal. Esta chell'ando lá, aos ,poucos. nolesespel'o de salvar uma candidatura em côma

, .

pagará Carla de Porfa..�,

Cont: ',da últi�.na Pág.) I r�cu�s�s para atenêler yxi-êssl'! Mas
Segundo inspiraçao do de- j genclas de um 0portulllsta, ainJ::a. Se

putado Konl:;,er Reis, que nua I advog�do de TRUSTS es-
ijeve coragem pessoal para trangelros, etc. etc. Respon_
fazê-lo, porque eu o fulmina_ ! clerei, em 19�.?, a Branc�. de
ria em todo o Estado, o, que, : Neve da Umao Democratlca
�odavia, pretendo fazer em Nacional. Deus sabe como me
1962 se Deus me der vida e ,doeu empregar nessa cam_

'laúde; o comentarista da panha trinta 'mil cruzdl'os,
UDN na Rádio Chapecó, um que 'lTI2 sobravam dos atra_
jiretor de grupo, nomeado, sados que, como professDr
sem concuÍ'so, inspetor de universitário, rec��i, tm vir
"nsino, e cuja cosinheira é tude dq ReclasslfIcaçao, e

paga como 'servente de gl:U- que estavam apartados pa
)0 minha campanha

tinha/.ra
no n;:ttaI. fazer um 3(>gU

'mi preço: - o 'dinheiro re- ro' de. e:!U/cação para Renato
�ebk:o 0.0 SESI nacional, Barreira Collaço Barbosa.
porque o regional não tinha Deputadosinho miserável,

. TEU TITULO DE ·ELEITOR - Meu amigo. Podes· não
ü(JEsuir nenhum outro título, mas, se posúues o' titulo de
�leitor, fiques certo de 1 que esse documento é de inestimá
';81 valia.

O titulo de eleitor engrandece �quele que o possue.
Ele repre!-'2nta a tua consciência, a tua raz�o, a tua

;ibel'dade.'
,

Valorisa moralmente eSSe atestado de homem rétro
3 nrobo.

-

Se o possues, lembra_te que ele é um testelmmho vi-
de tual honra e de tua dignida.de.
Nunca o transformes numa mercadoria réles que po-
ser vendida em leilão!

.

Quem vende um título, vende-sle a si mesmo., escra
':im sua consciência.

Com ele tu, te tornas um verdadeiro juiz de l,lma
causa:

Com ele poderá� decidir.
Com ele poderás concorrer para uma alta e valiosa e

defirritiva decisão.
Teu titulo�é a tua dignidade, tua honra, tua nobresa

de cidadão.
Jamais o vendas pelo dinheiro da traição e da dig_nidade.
Se és pobre, não te esqueças que ele é tua riql1ezamoral.

Jam�is o corrompas, trocando-o por trint.a moedas�
.

E n�o te esqueças tambem que o comprador do teutItulo nao te respeitará porque o 'que compra se tem naconta ,de um senhor de .escravos.
E tú não podes ser um escravo, tendo nas mãos o do

cumento prestante de túa própria liberdade.
Pensa em tudo isso e sejas um homem digno e ho

nesto, merecedor do respeito de teu próximo.

NOVO GERENTE GEllAL DE VENDAS
_DA SOUIBB

.

Acaba de assumir a Gerência Geral de Vendas da Squibb
no Rrasil o Sr. Amaury Rebouças Gaivão, antigo profis
sional do' ,comél'éio farmacêutico q\ie iniciou suas ativi_
dades nesta Empr,êsa em 1950, na q.ualidade de propa
candista-vendedor. Ocu,pando suceSSIvamente os postosde Superv,isol' de Vendas 1:0 Rio, Çhefia Regional de
"endas em Fortaleza, CheÍla de Propaganda e Vendas
da Z011a Norte-Nordeste, Gerente Regional.de Vendas do
Nordeste, sediado em Recife, Gerente RegJOnal c!a Zona
Leste abrangendo Rio e Belo Horizonte e, postenormen_
te, Sub-Gerente Geral de Vendas 8m São Paulo. O Sr.
Galvão conquistou, quando Chefe de Vendas da Zona
Nordeste, em 1956, o Prêmio Go-Getter, lám'ea máxima
c-onfe,·ida pela Squibb aOs que mais se destacam no setor
de vendas-propaganda da Emprêsa. Outrossiin. os Re
pres2ntantes da Zona Leste, sob sua chefia em 1957 e
1%3, obtiveram também êste cobiçado troféu.

êle me

pagará!
que devolvo através do amigo
retr.ibnindo Os insult')3 a0 in_
sultol'.
Te:nos também cel't:'!za que

o profes1.t ,y ado ql1e " r' e L',
o� 1?:0vernos pes:-'E'(!i'i:�I'::"
u,Je:J�stlls e .. tão C')11)3 I). 11'i_
neu dru um salárt..l rlc fu fje
a nossas mestra '. �FiI' na_
,t1Iralm,�nte não que:'e__:l,O \'Jl
t�f' a0 I;, ta.-jo de lf.:"j,.;:· dr
1951 a j i: 05, Sabe� L llnbém
qUe (_'-"J,80 tem u". li' L
gUlma l"l1 lelação ao p,. -:nc
Apelo, pois, aos profe;�";Ol·e,.,

a· meus COlegas, que se lem_
brem do que lhes sucedeu.
Pensem em seusl filhos e vo_
tem com CELSO.

.
Terminando minha última
,correspond'encia antes das

eleiçÕes, faço a desperTida ao�
"obres leitores e prometo es
ta� no passe de' -CEL'SO e
DOUTEL em 31 de janeiro
quando então c·onhecerei a'
capital barriga-verde e· leva_
rei o abraco de Pôr to União
tão aban!dõnada pelo Estado'
Pela simples razão de ser dà
oposição.

- Com respeitosas saudacões
ao digno amigo,

-

... ABILIO HEI�S
P.S. Nunca é demais reco

mendar aos elf'itores cuidarlo
com rehção 8,CS alarmes dE;
última hora. No desespê!ro,
o situacionismo vale_se de to_
':::os Os meios para lançar a
c6nfusão, oomo' o vem fa_
zendo aqui.
Pode dar publicidade de3t:J.,

se quiser.

Conto da ultima Pág.)
A U.D.N. tem três dis,wJim_

tes de renome: Artur Ca0-
sar Júnior, candi'c�ato a depu_Deputado KUilder Reis: você H.ldo estf;dual pela Eternaconhece o salão nobre do Vigilância em 1958; Pr:)f,::,�Ginásio Catarinense. Sabe a sor Werno Kl'oetz e Sr. AIradão de existir alí, ao lado c�des Fernandes Luiz� [,odosdo seu .de seu ilustre esposo suplentes de vere'ldor pp.lae nas mesmas dimensões a U.D.N. estão integTados nafotografia de Dona Tereza campanha de CELS :>. Ver�Ramos? E que, ao se obstina_ dade que continuam com

re111, em �906, OS JESUI- Jânio.
TAS ALEMÃES, em se insta- Aléil1 ;�essas iil'u!-a, CE'tarem naquela chácara da

proa, muitos outros uc!enis_rua Esteves Junior, sem o tas estã:, com CELSO, rno:'que.não viriam para o Esta- mente depois da amaIfada'éla
:0, ·aquela ilustre e saudosa distrlbuiçã::J de Cal'í�l, ;.),.
matrona concordou com o O candidato do p.s.n.::1
esposo em abrirem mão do prefeito tem apôio oficial doImóvel comprado por 25 con_ P. T. B. e P.R.P. além ((os
tos em favor dos filhos de pedecistas, que, sem ce}llvocar3anto Inácio. Deputado KOl1.- convem;ãJ, estão C01!OSCU. Es_der Reis: - você sabe que peram0s (,tter uma vantagemS.S. (') Papa Pio XII agraciou de mais d.e mil votos para a
ao brasilei�o Nerêu. R�mos, prefeitura.
COI;l1 a mais alta dlgmd:Hle, . Meu cal') Ruben�, você I'a_
que o Estado Vati�ano con_1 be que, ·,111' pesser!l;;b

-

q:lecede a um estrangeIro, e q�e . durante' 1I(,z anos este"le nae o eor::ião da Ordem de Sao I JposiçáCJ em SantH CatarinaSilvestre'? Deputado Konder! í': um l1e::"'1. Com tant?l p:-oReis: - vO'cê sabe que Ne-' messa de (;mprêgo parq tl"iÍr,rêl1 Ramos, quando VlC3_pre- aeces::;:üio f idea';.; n:J. E;sideD.�e da República foi á i'lto ClL'(' 1,OS mantevi, [;És.
prêlGa pública, no Rio. prc:- Somos iJf'alistas. �uereil1ostest_ar contn). as pers!:;�U!-·o bem de Santa Catarina
çÕ.es c:omunistas á- Igrilja do ,130 t.:"'>l' ijel11 Vencl8'1.d0 n J:'Silênc:o') Deputado I{)\1ier tr:,,:- (ll'.('ir08. '

Reis: - vooê sabe q1!e, ,.i:Já SabU!10S, por con;-,eg:uinLepouco. aqui em Flonano:J,o- que 8 s di-;sidencids de }:esse,lis, o f,r. Celso Ramos;; e"- clistJ::; ou são invcndo,·,j:,t's
posa reuniram em �ua ra- de .:]Dso·)S adverc;al"li�, ',3'1sa naia menos de OIto pe- �ompra3, ['.través de .�mpre_la!dos para, homenageta-1os �'os. CO'11,) o caso de Adaim,�.

I
com um almoço? Voce� J ,nn Este me enviou U'rI !olbl'ta, O mesmo1110CO realmente intelIger!te. ---

_Não' compreendo com, Ee
deixou levar pela paixao pc_

LOTES DE TERRENO
-

lítica. n::>.. sua cam'panhJ�i_ . ... EM PREfTACOESnha :Je pé de ouvido, falt.al1_ ,)
•do-lhe coragem para as·,u_

mir atitudes públicas porque;
você é muito frouxo. Sel r..a_
ver der,truído suas intr'gu:_
nhas r)e comadre, procurando
indispor os vigá·rios, e o::; ca_

tólicos com Celso. Homem de
tradicões assim, poder.), �er

comunista? Destrui seu tr.l_
balho de alto a baixo, fl(}
pÚbllc0, e justamente aql�e_
le "ino da. igreja ,1e :�h,()
João ali estava, graças ao C1.
Nerêv

Vendo os últimos cinco, 'na rua Prof. Enoé
Schutel, em Trindade. O preço é baixo e a rua

já é servida por luz e água.
Tratar com TIBAU a rua Monsenhor

Topp, 52.

VENDE-SE
Por 'motivo de mudança para outro Estado todos
os móveis de uma casa.
Tratar à rua São Jorge, 30

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JOAiÇABA - 23 - 16 hs,

Ernesto Mosehetta vs

I'r-nhu cr-m Celso e tioutell{'LU ,\!' 27 ,
CeIT, la. .camos Abela rrlo

Cr.rrea, ,'\:iz de P" 011 mu

nicípio j-. Penha f: suplente
'J(·;'._,.1'i;r da UD\i rompe',
seu : avtldo Int=. .arulr : e

d ,rld.clar: ·ente ·�.'ll1panha
CeI"\) e J)t;LI!,el a u1r!:'�lDi')
:].11:' DU". cidade s;t,� atitude.
, ,Flàvia Ramalh�;, corres

da

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

_'JSl$ .vm...�� " .---._��,
'

.�� i
TRATAR NESTA REDACÃO COM MANOEL BIT
TENCOURT DAS 17 RS: EM DIANTE.

� _.'_;'���� " ..W'��"rt4�IUJ4__ ,

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A CLI'NICA

i:)

DR. KALlL BOABAID
CIRURGIÃO DENTISTA' - EX-INTERNO DO

SEnVlçO DE PERIODONTIA E CIRUR,GIA -

PROF. PAULINO GUIMARÃES JR.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAUL<J

TRATAMENTO DKMOLÉSTIAS DA GENGIVA
CORôAS DE PORCELANA FUNDIDA

(Jacket-Crown)
Atende em Curitiba:
PRAÇA ZACARIAS,' 80 Erlif. João Alfredo
10.0 ANDAR - CONJ. 1001.

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

com duas salas três quartos, dois banheiros e demais

dependências. Terreno todo murado. Facilita-se o paga
mento. Tratar com Passoni pelos telefones 2100 e 3182.
Ver no local das 9 às 12 horas.

V E N D E ..-S IE
Uma máquina SINGER 78x1 em perfeito estado de

conservação, serve para estofamento, e para acolchoada.
Tratar cam MACHADO, a rua João Pinto n.o 19 sobrado.

r

prestigioso chefe político
Distrito Caraíba vs Muni

\cipio Seara vg vereador
Eleito UDN vg acaba

aban_1donar fileiras, seu, partido
vg integrando-se campanha
ale ítoral favor Lotty� .1an

go vg Celso VI'! Doutel pt i

Aumenta cada dia número
11'élem,4as desencantados
otk-ntnçâo partidária que
{WIl'Un! fileiras tor-no nos,

:'1),; candidatos, vg JUjGR
programas govêrno rep: {, ..

H'J.tlfm contrato eúm]lro_
misso assinado com povo vg
contra mentiras et calunias
p' epaladas eterna vig'ihnc ia
pt SDS. Correspondente UM

tusia:smo favor causa na

cionalista para ele�er [,oH
-c-, v,g Janb'tJ .g Celso VI: Dou
tel etl Uma pt Partido Tra
balhista ·Concórdi.:t deseo
nhece propalada di:3sidêncin
trabalüa11rda com afinco
candidatos vitóda pt 'Vo

tos trahalhtstas última dei.
çâo vg somados pe ssedístas
et outros aliados vg darão
diferenca !favor Celso Ra
mos maís de oitocentos vo ,

toa pt Porisso govêrno nde ,

nísta exerce toda espécie
pressão sôbre povo ordeiro
trabalhador Concórdia pt
Corr('spondente

Concórdia - 23 - 16 hs,
Vilmo Gerhardt v� ude

nísta fervoroso de Bel.i Vis"
ta vg Município Ceucerdia
vg Môço grande prl�'_;;�Jgio
vg abandonou seu paetido
estah trabalhando tQdo r-n.

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

l

oJ�:�fi*
\ ....�I,:it."'"

VÔ� UO'�(;
PAGUE DEPOl9

eRUZEtRO A PRAZO

A L U G A-S E

(o lu n a de Adesões
Iberta até às 18 horas do dia 3

De BigmtclÍ c SOI·01!.tlJ:..
Acabaram de, abandonai

a UD� e ingressar no P3D
apoiando decididamente as
candídaturas de Cel-so Ra
mos e Doutel de Andrade
os srs. Augusto De}anbo e

Anselmo Delanho, illt'l�en·.
tes próceres políticos locais
que contam com quase moía
centena de votos. Notícias
provenientes daquele mu ,

� nicípio nos- dão conta que ;;"1 •.1,,_ ré' .. , .....

mais adesões virão.
MAIS UM

tam melhores ,d�as para
Brasí! vg Santa Catarina
et Concórdia bi pt Jango
vg Celso vg Doucel et Li;
ma pt SDS. C')rrespGJ1_
dente

aPELO
WÍJ,.,on Wespolo vg filho

trc c.ctonal família uden-.ita
1";ng,?nho Velho vs munící
pito c: nccrdla .va talando
num cornícío alíanctsta em

que levou seus correltgto;
nários vg declarou que �üe
pois cor-hecer verdadeiros
homens que ajudam Con
córdia progredir vg passou
repudiar UDN vg €3tando
lado candidatos represen,

Esteve em nossa Redação, em dias da semana pas

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

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

pateiro, mas encontra-se seriamente enfermo e não

dispõe de meios para adquirir material para exercer suas

atividades. Possuindo tres filhos e estando sua senhora

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

intermédio, fazer um apêlo às pessoas de bom coração,
para que mandem aJ2'llm donativo, que poderá ser em

dinheiro ou em material, tais como couro, pregos e fer
ramentas próprias de sapateiros. Qualquer ajuda poderá
ser enviada para esta Redação.

'

Em Garopaba, jamais
aoonteeeu uma manifesta
ção entusiastica, como a

qUe ocorreu d()mingo últi
mo, quando alí chegou

.

o

Dr. Aderbal Ramos com a

L'ua comitiva da vitória,
recebido com pétalás de

frês.mil· �essoas em. Garo�a�a rece�em. entusi
asticamente o �r. Mer�al Ramos e sua� comitiva

Em edifício em vías 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, terraço e área de serviço. Infor

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

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

.i

Em I aDO e 4 .eles de maadlto
realizo. e. S.Dta Catlrila:

SAMDU EM LAJ.6S
MATERNIDADE DO IAPETe EM SÃO
FRANCISCO DO SUL
AMBULATóRIO MÉDICO DO IAPe EM
JOINVILLE
AGÊNCIA ESPECIAL DO IAPETe NO ,SUL
DO ESTADO. StDE EM eRICIÚMA E S
AGÊNCIAS
2 NúCLEOS RESIDENCIAIS EM URUS·
SANGA E SIDERÓPOLIS
AGÊNCIA DO IAPI EM. RIO DO SUL
217 RESIDÊNCIAS DE ALVENARIA NA
CIDADE DOS MINEIROS
AGÊNCIA DO IAPETC EM LAURO
MüLLER
SAPS EM ITAJAt
SAMDU EM JOINVILLE"
PôSTO DO IAPETC EM
BRusaUE
REORGANIZAÇAO DO HOSPI.
TAL DO IAPETC EM SÁO
FRANCISCO DO SUL
14 AMBULATóRIOS MÉDICOS
EM CRIClúMA
SERVIÇO MÉDICO ESPECIALI·
ZADO EM CRIClúMA CONTEN·
DO: 1 FARMACIA - 2 GABINE·
TES DENTARIOS - 1 RAIOS X
- 12 CLiNICAS MÉDICAS - 1 �1
LABORATóRIO 2 AMBU· ,4LANCIAS � ,

. �
� - citad.1s apenAS algumas das reallaçõ.e,· �

de maior vulto

' ..

Acompanhado dos senhores Deputado Ivo Silveira, Dr. Acácio Gari
baldi, Vereador Júlio Paulino da Silva, Presidente do PTB de Palhoça, sr.

Orlando Tancredo, Prefeito de Palhoça, sr. Otavio Zachi e outros repre
sentantes, -toi o Dr. Aderbal Ramos entusiasticamente recebido pela popu
lação de Garopaba.

Antéd ·foram. visUádaD f!or�s,. abraços,. sorrisos e

I
o candidato a Vice Gover-

ainda, as localldades de lágrírnas de satIsfaçao por nadar Doutel de Andrade
Pinheira, Paulo Lopes e parte de senhoras e velhos receberam verdadeira ova�
Enseada de Brito, onde a amigo,'

. dê.ste iminente ho-I ção do povo daquela loca,
caravana fôra recebida ca., mem publIco. lidade. Encerrando o Dr.
rínhosament-, com de- Aderbal Ramos e Deputa-
monstrações de que a vi- Às três horas foi realí- do Ivo Silveira, foram suas

tória dos candidatos da zado na praça, frente a palavras· vez sem conta
aliança social trabalhista matriz, um vibrante e en- entrecortadas de aplausos
será esmagadora, Cels9, tusiástico comício. Aproxí., e de manifestações nunca

Doutel, Lott e .rango nao madamente, umas três mil visto naquela localidade.
terão concorrentes. pessôas se cumprimíam, A vitória dos candidatos

para ouvirem os oradores Celso Ramos, Doutel de
que éram delirantemente Andrade, Marechal Lott e

ovacionados com palmas e João Goulart ,em Garopa-
I canções da: vitÓ:ria. ba [l�rá arrazadora.

Os' oraciolles trabalhis- No regllesso da carava-

tas, Vereador Julio Pauli- na, as localidades antes
no da Silva que represen_ visitadas, aguardavam a

tau o PTB e Dr. Acacio sua passagem com vivas e

Garibaldi que representou cantorias.

DOUTEL
(
I

"l, ._

E lealizará lIuito mais:
,
, .

AGtNeIA DO IAPI EM JOAÇABA E

CAÇADOR
- AMBULATóRIO DO IAPC EM ITAJAÍ

SAMDU EM JOAÇABA .

- HOSPITAL DOS PREVIDENCIÁRIOS EM
LAJES

- AGÊNCIAS DO SAPS EM LAJES E
JOAÇABA

- AGtNCIAS DO IAPETe EM MAFRA. JOA
ÇABA E LAJES
POSTO DO SAPS EM SAO FRANCISCO
DO SUL. eRICIúMA. IMBITUBA HERVAL
D'OESTE E CAÇADOR
SUB·AGÊNCIAS DO IAPETC EM CHAPE·
CO, SAO MIGUEL D'OESTE

CURITIBANOS. CAÇADOR. VI-
DEIRA. RIO NEGRINHO. PôR
TO UNIAO. SAO BENTO DO
SUL. SAO JOAO BATISTA. E
DO ESTREITO EM' FLORIANó·
POLIS
- SUB·AGtNeIAS DO IAPI EM

VIDEIRA E CHAPECó
• � Já criados e a�lorizados pelo

Presidente da República e em

fase de iDs1lilação

., --- 11
.
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GOVERNADOR

ANDRADE
PARA V I C E

L
de e de

-

coraçao

.�. _". ,;'"

realizações"

" '

UlEGRAM4
S. FRANCISCO 27
Qualidade delegado PSD

desta 10caUdade, solicit,l>
enérgicas providências jun.
to Egrégio Tribunal Eleito_
ral sentido conseguir -Fôr_
ças Federais, a fim 'gara/:l
tirem conservação ordinn
esta cidade, liberdaae pIei.
to, assim como segurançr•
eleição e apuracão ultim'0s
dias violentament� pertm.·
bados.
Comicios e reuniões Ali.

ança Social Trabalhtst'1.
pràticamente impossibilita_
dos serem realizados face
provocações segui'c'as e prc:_
s-ença elementos armados
e frente -passividade polícià
estaduai.

Situação'insuportável l:ã0
permite lTt!liores protelações
e

_
companheiros e popula

çao extremamente grave
cedime1ltc adversário.
Mesmu, data nrefeito' en-
Icami!lhando através Juiz'
Eleitoral Egrégio Tribunal
queixa t.rime acompanhada
f�rta documentação em
torno _!lgressão armada SI.

j1h-:i.�� data ontem PO! &í
e van03 companheiros co-
mício Aliança.,

'

.
Agua�do suas provid€n.

Clas e resposta ainda hoje,
face novas reuniões mar

c�das e permanência S\tuu.
ça'.- extremamente grave
Deleg&dc PSD Olívio Nó.
brega.

Pt, Tuba,rao 26 - 16_31 -

Dep:,i� Secretário de Re-
,gul'ança realizou COJ:lucio
pr�ça r. ú�n.c�, ro.d'eaqo 1'0.
01 � la r.nlnlClplO VIve dest!r..
Ifreada: perseiuição eleito�
re,� (!o}igação. Motorista
Altino Santos esbofeteado
prll,ça rública sargento Jo
�{, Borges (: prêso. Promotor
Vara C!'iminal retirou ..o pes
3calmf:l1te da cadeia. Eucll.
de,; POI to proprietário co
Pohecldl'o. Churrascaria Bam •

'bú prêso delegado sendo
retira,co cadeia pessoal.
mE:nte Juíz 2.& Vara. Sába·
c!o, lncnor Lourival Felipe
preso c�paneado barba!a_
" ·'!l. te ll(l� o cabo rlES: <j(".
menta llúlicial. Lev.:i pre
sença éois juízes e p';�omotOl'
crime o,,'mina '"UI equi.
mo�PI'. I f:rimento..: at ,r.tado
t1�'dicos Firmino f, Gilbél'ti,
.'�o��1. 'Telegrafe,; M_nistro

I
JURtiça e TRE. S"l 1 fôrça
federal il11possÍv,)! eleições
livres c1;ma intimidação.
F. ('al'los R�is Delegado
l'SD

, ,.lIDI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PAULA RAMOS ENCERRA SEUS PREPARATIVOS - Aprontando para o amísíoso do proximo domingo, quando voltara a enfrentar o Illímpíco, .esta-
rá hoje no campo da rua Bocaiuva o esquadrão do Paula Ramos que obedece à! orientação técnica do ex-goleiro Hélio Hosa-Ae que soubemos, o ensaio deye
rá ser dos mais puxados, exigindo-se o máximo dos craques .paulaínos que: domingo último, em Blumenau, conheceram um revés bem amargo. ReabílUação
é, pois, a palavra de ordem do técnico para o match que, se avizinha e q�e 'está sendo aguardei, do com enorme iníerêssa pelo público floriannpolítann' que
há muito não vê em -açãÓ -o teJllo,d(H�d,o:-��1onze" da Alameda Rio Branco.

,

'

,

'

.

<

'
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n California local �a [Ota JOfR[ X SANCH[Z, Pelo mulo Mun�ial �os galos I Na manhã:�-�:�i�:'!":e: I�a�a�p�:n=::��:::::���n�e;
MÉXICO,' 29 (UPI) - A I brasileiro' : Ecter JOÚc':, pelo I pilo "com ou �em aprova- realíz., a peIP���, em vista de

I sanc�ez começou ontem rá realizada a Regata de A_I Líghtníng. A VfU, caturmen,
Comissão Federal de - Boxe campeõneto mUQdia):;;do pe-- I ção" da Comissao Mexicana menta do MeXlCO' com a Ca-' seu treinamento para o com- bertura no Iate Clube áe "e estará presente por I!',:,er�
indicou hoje ['2U proposito de so.igalo eln Los j\mgéles, ape;

II
de Boxe, lif?l:nia e afirmou �ue ;.�m-

I bate de Los Angeles. I
Ftorianópolts, com a particí, J médio da guarnição campeã

outorga)." permissão a Eloy 's,ar,: .do' 'roiÍll:Íiínellt? COm a Acrescentou haver firmado prrna seu compromlsso_ m:s I que s��os mmbros da �N�. I pação das flotilhas de shar. ,estadual de Iíghtntng, tcrma.Sanchez para que enfrente Õ ,CalU'ornia" li sempre .que a um contrato com o promo- mo �ue eles /a orgamz�çao O
.

dirigente
.

da GO,mISúao I pie
e lightning pertencentes I da por Luiz Faria, Arnoldo.

Associação Nacional de Boxe I,. tor de Los Angeles, George mexicana) cancelem minha Mexícana de Boxe, LUIS spo, àquela agremiação náutica. I Cúneó e Haroldo Barbato, eO PAPA E OS dos Estadoe Unídos aprove o Parnassus, ante[' do rompi. licença'", ,:1
ta,_ declarou �ue _

"corno a
I
Entre os líghtníngs desta-

I
provavelmente mais duas

PARAPLEGICOS
encontro.

·SUGAR RAY RO'DI'NSON TEN'P... 'AR'A' SE'R
ANB (a organizaçao norte-

cam.se as presenças cio� I, guarnições da mesme elas,
A:. comissão mexicana pro- I;. americana) autorizou o "ma- barcos Astral Toró e Kit.0 I

se. Ainda não está confirma;
vocou uma controversla em -

n EL SEXT Jl' VEZ
tch" na California, não res- 'que lutarão �ela

, prímeira da a ida ao Ri') da áuplatorno do "match" com seu CAMPEAu P < A ' .H;: ,

ta o�t�o recurso que o, de classificação, surgindo ainda: Walmor-Vadicão, campeõesanuncio, durante a. convenv l
�

De Los Angeles, informa a I outubro, va�endo o título. permitir que Sanchez va e, os co.Irmãos Pampa, Tanga- 'brasileiros de sharpie tal,
ção da Associação' Nacional Unit.ed Press International i Reccrda-ee q'Je Robinson já ,contudo, procUI:a:'emos de; '

rá, Gavião II e Tabú como é' tando a resposta r'lo� «iíri;
d B rte americana -

S ' R 'f" - !:n'� dlal cínco .

fender nossa posrcao de for- I
. , . .e oxe no -

, que o ex-campeao ugar ay I 01 campeao

r, .,un.I
'

I .,,,' I nos adversáríos. Na classe, gentes cariocas para o em ..

aqui, em princípios, do mês, Robinson e o detentor da co.

1 v,ezes,
tendo mclusíve

recu-I·ma
dIgr:a '. _. sharpíe estarão competínrto I préstimo de barcos aos '10'-d ""d'

_. -" , ,

I' d tít Ío dera A Calífornía nao e mem·' , � s
e que a iscrrmmaçao roa dos médios, Gene Fu - pela o o 1 Ur que per era

,

' Os barcos Itilgiba, Cayrú, '"os velejadores.contra os pugílíetas mexíca., lmer assinaram contrato para o atual campeão bro, atualmente, da ANB.
B"" Z' C

.
• , ' �

,
.

'. LlD,a (. e anoca. x x· x
pois em italiano, expressou- nos na California a obrigava para uma luta no dia 8 de 1 .

R'
,

Y x x Com o despontar da prima.lhes sua alegria ao receber
'

a declarar esse Estado fora
,

C t C t
.

t.

GUARAN' 4 Xr"
o .arnpeona o a arme», vera, novamen e as oaír sh b t dos limites em que estes bo-

.

Iomens que, em ora pos os
= se de Remo, tradlcíonalman, norte e sul de Florianopolis,

�a�;�I:a e����t����m�:d�i xe�:�;:�a���i�n:'e���:��tan_ HAVRE 2, 'Ii DAC!e·.ll'lha .BIZ -Interior ��o�E���::ão ê:t!5a�� �Zl�e�1�:��i�:r�oaJ��;�eran::e��n:�nt9[��:próprios a fôrça necessária te de Sanchez, Manuel Mo. Escreveu: nC� III decem o.ar sensaclonal, pr;;'; I Clube f' do Velel.x-, da nha,
para se oferecerem como' rena, dísee hoje que tinha o

D ·z' M Z g r ti'propósito de levar seu pu-
anz o a a o 1 L', ,'''·itr·� da Capi 'al esc io Varias regatas ,iá L'rn,'.n pr«,exemplo a ':!2US semelhantes Jogando na tarde de dO-j c�e:'ei(, 08 ':,'e reallzarem a f.\- gTann2:9G pelos clJI)"s (' Fe.com seu otimismo e energia. mingo em PalhoGa a equipe, BRUSQUE - Foi realiza- mento da fCF.

h d I t t
I
d

-

I
'

-

I ' ' t-, d JOINVILLE _ A equipe cio çan, ,a e evan ar o ,ce r.o I
eraçao e,. Ilos ,: Ol1l'n.goSTambém expressou o Papa do Havre F.C. foi derrotada do na tarde de sana o e na I 1 b t

-

t�
.

I ,. f'
.

lada pa"a I
n:LlX:Ir.(, (a canoag,'m arl'l_ sem conpe Icao, '-IlHá Vl', ao seu desejo de que essa pela do GuaraÍlÍ F.C. local, rnanhã ,,:e domingo; nas qua. i.;axIa.�.

01 cO���e de Itaj'm ':m.v€rriE: no ano de 1960. ,:»r
I

d'olhos pelas- .

encantadorasenergia de que têm dado pela contagem de quatro rlras da Sociedade Déi)portiva se eXtI dlr nda Clpro'xI'mo do I �utro lado, Blumenau, atra.· praias ilhôas sempre faz be'Dprova no aspecto físico leve tento�� a dois., numa partida Bandeirantes: ,m,a,is" um no ar e o -,

, "_ ,

.

p o lmerite -contm ves a representaçao 2:0 Clube ::0 espIrita elos velejadores. , .os paraplégicos a deúampe_ bastante disputada, com lan- campeo:1Cto estad'ual do SE- mmgo, r vave

I
" , ,

t.
M 'I' D'

,:ht:I'ICO Amenca, es ara ta1u - x x xnharem igual vigor na pl'O- ces excepciona.is, fazendo SI, constandO' de .disputas de o arCI 10 las.
. ,',

. '
- TUBARA-O _ ContI'nua a,bem 1,0 rareo eh Cl>lnpeO!l:'.. ER:v�I'\OLOGI'!.· NAU'I'lCAcura da felicidade sobrena. 'b 'bl' o I b 1 b t boI bola0 e Ipor vezes, VI rar o pu IC vo elO, asque e ,

, . te. (.'·"pn ô vir [1 Florla·'I'l. JOQ,) _ movimen',i) quetural. Finalmente deu-lhes esport.ivo palhocense. Não bolão e boccias. Vitcriou-se diretoria do HercIllo Luz
I ,'11', : n-lll uma l'e�'J'esent"(':.,oSua S t'd d

.

b'
-

. �,� , em enhada em contr.atar pa- I
," - 'J ' .' , " <,' tom:! o barco '])0" eJl ;L" tiaan 1 a e a ençao,! fosse a ótima atuação do ar- a Cld" .. e ele BrusQue num

I
p

.. . . I be!l11 treinada e com chance vaga.prometendo.lhes orar por queira Romero, do Havre F. total de 18 po,ntos seguido de ra suas fIleIras maIs dOIs.; , , '

,

,

t 'd
-

e L' Júal em todos o;; 'J3.. LAIS -- maior largm?� df,Sêles uma semana rezando o C., O placard, pOder,ia ser B1umenat,l e 'Rio do Sul com atletas re reconh CI a cap�. ..
.

I '\
,

.

I 'lecs (;,ímpicos. Jcinvf!le e'"- leIas; comprimento :das ver-rosário por suas intenções. mais el�vado. .

8 e 2 pontos,� respectiva� cidade técnIca, visando a�
._-'--'

". t d t dual Os no 'a;á pesente :,ou' o Ch.te gas, Õe bordo a oo:'}).Marcha da contagem: - mente.' OlSPU as o es a ",
-

�j{c,1ticr, Cachoeira e o CluolO LARGAR O FE.!J�O __ 10i.1.0 tempo - �Guaraní dois a I . , mes dos jogadores esta em
i'::iut;eo Atlântico,

zero, gol[! de Amorim e Ale_ ,No balão, iii equipe brusquen- s.igilo, tO!lavia sabe.se que

n;ão. 2.0 t�mpo' � Dica e se totalizou 4 p,;.g. num ,t�tal pertertcea1 ao fut�bO!.gaúch't>.amda Alemao, marcaram pe,- I. de 3.135 ponto;.;•. No voleIbol 'BRUSQUE - A dueçae do
ra os Palhocenses, enqua'nto I Brusque' venceU lIutimenau Gurany, resolveu liberar seus

que para os vishantes, mar- por 15x13 'e .15xlf·)j:! Rio do logadores clté o próxíma se�

caram:'Carlinhos de penali-, Sul por 15x8 e -15x8. No bas- mana. quando então voltàrão 50 l'(']:·�etc' de emoeões, tendo Ide <;'�Y)r.ração entre;) C'arena

dade máxima e Vrê, num ,es. qüetebol, múmenau s�grou. aos treino::, semanais. 2m ';r�t� o ele":1d< n�úmera' e o cosbdo, pintnLi,,, n,) ca.

(1; :('!�,l,aS que �(':.:o'c reH�i- E,'A terceira peleja entre Co- se classificou Para dar com- canteió, batido por! Aloisio, se campeão ao superar Bru,'Í-
F· I G "4 2

'

3 R' d S I JARAGUA' DO SUL - A '",:;\� �( períod I c1e fi �l 15 MALAGUETAritiba e Grêmio Porto Ale_ bate ao FluminenSe e não ao ma: uaram, a, que por 3!}x3 e a 10 ou.

"I
' _ r ",. ,'" ", ;,O que mais se. notou du- ar 18x'10. eqUIpe do Acaral devera se ' ( . f., o pIO Ih ' V? ,; pa�l cu :de fere' Cj te en.

gren['i), novamente ,disputa- Palmeiras como enonea. p
rante o tran.:lcQ·rrer da POI,'- exibir em i1lumenau no ;)'",) .. '."". f:',:uada il';>·'g'it.\ J<:LM., ,;" 11", furos d·,,; mesas a:l.qa em Porto Alegre, como as mente noticiamos. A equipe

duas anteriores, terminou do Coritiba, eliminada da fia, foi sem dúvida, o com- GASPAR - Retribuindo a ,ximo domi�go enfrent.anc!o Ia
tarde; dia 9, também 8.

I
borda ou Junto a_9s mastros

empl).tada, sendo o ·escore de disputa da, T.aça Brasil, foi portamente do onze do Ha.1 visita que lhe fez o Tup'Y na ,na oportumdade o conjunto tarde, a Regata �Sf!I), 3. Ná. para "dar volta" aos cabos

um a um. De acordo com o ! vre F.C., aliás uma equipe carde de domingo; a equipe

I
do Vasto Verde. vaI a maior pr0va l1clCLO. de laborar.

regulament.o, foi disputada a delirantel11ente ovacionada "constituida por elementos do Paisandú estarâ se exi.

AINDA OS II JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINAprorrogação de trinta minu- da disputa da Taca Brasil, jóvens e de grande valor. O \:lindo para o pÚblico gaspa.

tos, não sendo alterado o pela torcida gaú�ha que público esportivo. de PalllO-
I

rense neste fim de semana, João Carl(jq Melo que o lamentável fato, - um do prof. Arruda Salomé es.

marcador, o qUe forçou o deixou nas bilheterias do E9- Iça; muit.o. a.d�irou, , pela; num espe�áculo futebolístico
I

De 7 a 12 de a�d3b P.l:.
I ,�'rande lapso, urna vel'dadei. 'tão' sendo praticadas as dispu

sorteio pelo sistema "cara ou tádio Olímpico a renda de I exemplar dlsclpllna, os ga- !{ue podera agradàr. realizaram.s� em i3r'lsque, e,
I ra lacuna, - ftz com que tas de lançamento ;de dardo,

,coroa", sendo favorecido o 620 mil cruzeiros. rotos. da. rua i>adre RQma. I , com incomensuráv(�l �"iee;:;(), I fôssemos derro�ados na clas.�: disco, pêso, coridas de reve.
campeão gaúcho que amim JamaIS pISOU no gramado do

I
BLUMENAU - Paulmho,

'Io Jogo Abertos 'le San- 'dficacão final 'pois Blume-' sarnento salto em altura, .

t
.

,E 80. s S ,� ( '-. "

I'
,Guaram F. C. u�'na eqUI�e I �:vante qu.e per enCIa �o, s_

ta Catarina. rau sobrepujou.nos, espe. distância, salto com vara,com t_anta educaçao esp�rtI- ,uIva da CIdade de ':taJaI, a-

t Florianopolis, cômputo '?,'e. cialmente, pelos pontos con., enfim as mais diversas mo.
va, nao querendo, com wto,

I
caba de se transferIr par� o

i ral dos pontos, S,'l.g:rOU_3C quistads por suas notavei, :d'alida(les esportivas no se.desfazer o��ros clubes var -

'I'
futebol ,blumE!na_uense pI�_ I vice.c!J,l1rpeã. ..' "estrelas". tôrdo Atletismo.

zeanos qUe a compareceram. ,gressanelo, na eqUIpe do a.
t t t d"

,.

tp,,,,_ ::.1- De qualquer forma, J'á de-
M 'bl' 't· PJ

I' t 1 b
En ,re an o, po ena.

lhas o pu �co espo.r.lvo
a- meu'as Espor

e" CU, e.
cançado o titulo maxirr:�) (ln Yeremos estarmos prerados Atualmtnte já notamos

()cense fOI que os Julgou e
'ITAJAI' _ Co'menta.se t, d' , 'le" � para as J'ornadas íuturas gr'ande número de atlétasdéu nota 10 (DEZ) aos jo- '. ,.' cer ame, - 19a,.se, j,:lJ". ,

'

. , .

vens. 'I que a. eqUIpe 'do ClpleI�port agem, . - com relativa .1a·�i!i Recorde.se Que no ano Vii1_ realizando seus treinamen�

G
' ,será convií:lada pelos direto- C9. ]l' douro será realizaldo na me. tos na alusiva Praça de Es.

A Diretoria do uaram i '

denvia I)S sinceroi:' votos r' i res do _c?r!os R!!)naux, para trópole Barriga-Ver e, Os portes. Por outro lado, com

b f 1· 'd duma eXlblCao em Brusque na '1.,,"l rão aconte<!,,·'.l, {lp'ta ILos Jogos Abertos de San. imensa satisfação ,tivemospara ens e e ICI a es aOf I
'

-", '. l' t
'

r t
.

integrantes elo Havre F. C ..

' tar.de do próxim.o domm:go. e Cé';,U:;:lv-amen e pe,t.3,ti.'2. - ta Catarina. oportunidade de no ar que, Os

e que a�sim continuem fa�
! Caso o clube clmenportmo ?ia i"i.l):,i en:a: 'total, elo f!e. elementos 'que alí estão se

d' d' d I não aceit'C a proposta o clu. r .cr.to ;PJl1mm') '10 que C",l1. Florianópolis, precisa fazer exercitando, dia à ;dia vêmzen o, para a gran eza o
I,,, t· lo' bru quen's'e eu' �'le ;._, dispu�'l' r]" AtI!" boa figura, .. Todavia, se me,lhorando suas marcas,esporte varzeano, que muito :)v. rI�O l. S ,s s.,:." I

v,

.'

,,,.
,-

, .... (.,,: .•
t

.

t· d 'bl' JeItara a Jogar mesmo em 'e -.11, Ahas, 'I delC'",.I,c.1. quizermos elevarmos cada vêm fazendo novos progres.em Incen Iva o o pu lCO .,'. '

tItaJ'aí na localida.de de Sal. I
!I:I C31 tal, _,pa,Ut.'1'l ;)e.,' ,no .1- mais alto, o nome espor ivo ,sos em suas es'pecialidades ...esportivo da várzea.

Icera. ,'I,er,) :.( (luzI'dIS<;! 'l') di' es. da Capital Catarinense, de. Lamentamos apenas, o

trelas", que apresentou no veremos desde já, arregaçar. restrito número de elemento
FORSO �,

BLUMENAU Na, manhã magno certame de âmbito mos as mangas e colocarmos feminino ... Entretanto, dado
1 de I�omingo ,terá prosse.gui- estadual. mãos à obra... o entusiasmo com que estãoIRMÃOS BITENCOURT 1 mento o campeonato de ci_ I Dor:" objetivos deverão a- sendo realizadas as referi.,�(AI� tlAOA"',6 . JONf ";g()? o

I
AI<lIGO O!P') '.I T (1 O" M' 011 �lisll1o- dos bairros, agora em· Apenas nove .garotas, cons- I)al'ecer como prinCipais di. das competições, é de se es-

sua terceira ',etapa, nupl to-I tituiram a graça feminina t'etrizes: a perfeita organíza. perar inúmeras outras ade.
tal de 52 qui1ôme'tros. Vários 1 florianopolitana,: Ruth Mos_ ção ido certame, à exemplo sões ...
pedalistas estão se inscre. I! simann, Laura Machado, do que vereficamo� em Brus.
'/en:ctó para �1 grande prova,. Silvia Berendt, Alva Neves, que, onde os elementos da Na oportunidade, vai da.

Maria José Vieria, Arca Fer- Comissoã Central' Organiza- qui' o nosso voto de admira.
GASPAR - O jovem ata- rari e Iria Dietrich, da re_; dora se fizeram merecedores ção ao prof. Arruda Salomé,

cante Valdir, uma das. estre- presentação de voleibol e Ly. 'dos mais sinceros encômios,! bem coino, aos seus abnega.
las do futebol de Gaspar, giá Mascarenhas e Ana Ma_ : e, sO'bretudo, o aprimora. i

dos calaboradores, e, menta.
vem ,de ser contratado por ria Beck, representantc do mento técnico de nossos re.

I
res do "Furacão Negro" que

empréstimo pelo Grêmio Es. Tênis de nossa Capita1. To-Ipresentantes.,. Itão gentilmente ce:deram. sua
porbvo

<

Olímpico que assim das i:e�r�s�,arain da "Cld'ade Esse segundo Obj:t�vo vê.se Praça de Esportes pl1.ra as
passa a contar COll11 a niaior Centenana ,trazendo em

i agora bastante faCIlItado, de I disputas mencionadas.
revel:;tção do futebOl gaspa. suas bagagens,' o título de vez que nossos atlétas, já
rense. "'campeãs", e com jUst0 I

possuem um execele-nte 10- Outrossim, a Federação
JARAGUA' D OSUL - A m�rito... ; cal, on1d'e podem, diariaintn- Atlética Catarintnse -deverá

dir�tórla_' do Baependi, bi- Note.se, porém, que nossas i te, realizar seus treinamen_ conCeder pulso forte a essa

campeão dà Liga local, esta_ representantes nos LOs Jo. tos. ma,g'nífica iniciativa, coope.
rá em grande � movimento gos de Santa Catarina fo.1 Refiro.me ao Estádio do Fi- rando na medida de suas
durante Os próximos dias, mm em número tão inex- gueirense, no Estreito, onde possibili'dades, da forma mais
visando a colocação do 91'am- pressivo, que nos é facultado

I
estã sendo realizadas as mais radical e' Objetiva.

brado em, seu estárdio, con_1 contá. las
" àdedo".... � diversas provas de atletis.' Pelo menos, assim espera.

forme determina o regula. Afirmo sem receio de errar 1110, '. Alí, sob a orientação I mos ...

CIDADE DO VATICANO,
29 (UPI) :- O Papa recebeu
no pátio de São Damaso, no

Vaticano, os partícípantes
dos Jogos Olimpicos de para
plégicos.

João XXIII, falando ini
cialmente em francês e de-

�.
I

I

�
I
I

CORITIBA E GRÊMIO EMPA:rARAM
OUTRA VEZ, SE-NOO O CAMPEÃO PA

RINAENSE ELIMINADO PELO
SORTEIO "CARA OU COROA"

Ir
t

Onze Mil C�uzeiros o Prejuizo
Que Teve o Olímpico

( que desabaram em Blumenau
Ao entabolarem as nego-l r:a tarde de domingo, levou o

ciacões Paula Ramos e OUm_ público a permanecer em ca

pie;, a;ertaram detalhes pa. 'sa, acompanhando pelo rã

ra a realização de duas par. ;:lia a transmissão dos prin:'
tidas, send'o uma em cada cipais prélios travados Pelo
cidade, jogando os clubes Brasil, ocasionando então o

com a taxa, fixa de cr$ .... prejuizo ao clube grená em

30.000,00. Acontece que em cr$ 11,000,00, apr0ximada.
virtude dos fortes aguaceiros mente.

PARTICIPACÃO
, ,

MARIA CECILIA, participa aos parentes e amigos.
de seus pais, Delmo dIa ISilva e M'M'ia Terezinha Leal:
da Silva, o nascilúellto.de seu irmâo.zinho Eugênio,
oco.rrido no dia 24 de Setembro. na II'!:aternidade Garmé.
la Dutra.
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linha

x x

xar t:air o ferr0 rlC ím:,clo,
LAR,':,AR O PANO _. t,al.

i.. Et'''nana d't Vela, PP,}, tal' oS bichas e deb\dr o pa
l,é)çih dos dirigentes da .

e_ no solto
la carioca terá um transcur- LINHA D'AGUA

Cavilha

\-.
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,� ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CA'I:ARlNA
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•

E D I T A t

o QUEUÊNCIA Palace Hotel, homena
geará as debutantes do Lira T. C., com

um "Coquetel" no próximo dia 13 de
outubro.

JUIZO DJi.: DIREITO 'D� precatória, a ser expedida
COMARCA DE TIJUCAS. 'para o Juizo de Direito da

EDITAL DE CITAÇÃO, COM 4.a Vara da Comarca de FIo.

O PRAZO DE TRINTA DIAS, rianópolis; todos para acom,

DE INTERESSADOS AUSEN- panharem os têrmos da pre,

TES, INCERTOS E DESCO- sentes ação, até final 'seno

NHECIDOS. tença, a fim de que, no pra.
O Douor Manoel Carmo� zo legal, querendo, a contar

na Gallego, Juiz de Di- ,�da citação e sob pena de re,

reíto da Comarca de Ti- velía, apresentem contesta.
jucas, Estado de Santa ção, 6.ó - Não sendo con,

Catarina, na forma da testada ação requer de

lei, etc ..
"

plano a procedência da mes,

FAZ SABER a todos quan, ma, para que seja reconhe

tos o presente edital. com o cído e declarado, por sen,

prazo de trinta dias, de In; tença, o domínio da gleba a

teresados ausentes, incertos .favor do ,Suplicante, com sua

e desconhecidos, virem ou transcrição no.Registro de

dele conhecimento tiverem, ·lmóveis. Para efeito de alça.
que' por parte do Código de da dá.se á presente ° valor

Célio Sartori lhe foi dirigida de cr$ 3.000,00. Protesta-se
a petição do teor seguinte: - . por todos os meios de pro.

·'Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di. vas admitidas em Direito, ín,
reíto da Comarca. Célio Sal'. clusíve depoímento pessoal
torí, brasileiro, com 22 anos ,dos interessados, inquirição
de idade, solteiro, residente de testemunhas e vistoria.
e dcmícílíadc em Nova Des- Nestes têrrnos, R. e A. esta

coberta, dêste Município' e com Os inclusos documentos,
Comarca, por seu Asststen, Pede deferimento. Tijucas,
te Judiciário e procurador no , 17 de setembro de 1960. (as)
fim assinado (does, 'Juntos), João Bayer Neto - Assisten.
vem perante V. Excia., com te Judiciário. "Em di.ta pe
o devido acatamento, propor tição foi exarado o seguín,
a presente Ação de Usuca•. te despacho: - "A., como

pião estribado nos artigos requer. Designe o Sr. Escri.

550 e 552 do C,C., com suas
.

vão (Ua, hora e local para a

! redações alteradas pela Lei justificação, feitas as de.

I Fe�eral n. 2,437, de 7.3-55, vidas intimações. Tijucas,
no decurso da qual, sendo 17-9.1960. (as) M. Carmona

necessarro, provará: - 1.0 - Juiz de Direito. "Feita a
.

- Que, por si e seu ante. justificação foi prorsrída a

cessar, há vinte e dois anos, .seguínte sentença: � "Vis.
está na posse de uma gleba tos, etc. Julgo por sentença,
de terra localizada no lugar para que produza seus Ie,

Nova Descoberta, dêste Mu, gais e Iuridícos efeitos,' a
:s%,.%:SSSSSS"jÇO%%%%%$%%SS"S'SSSSSSS,..%SSSSSSS%%,.,.SS ·iSS%%SSSSSSSSSS'

mcipio e Comarca, 'a qual justificação dt rls., produza
faz. frente na estrada geral, nestes autos, a requerlmen
numa extensão de 65 metros to de Célio Sartori. Citem.
e fundos no Rio Tijucas, na se, por mandado, Os conrron,
mesma extensão; confronta tantes conhecidos do ímó,

terceiros, com

"animus.do_,
rija a seguinte stntença: -

a Leste e a Oeste com Artur vel; por editais, com o prazo
mini", tirando da mesma o

.

"Vistos, etc. Julgo' por sen-
Sartori e José de Souza Ju" de trinta dias, na forma da

sustento e de sua família, tença, para que produza seus
riíor, respectivamente, numa prevista no § l.0, do art. 455,

com o cultivo de arroz; v,o - legais e juridicos efeitos, a
extensão de 100 metros, per. do C.P.C., os interessados

Que, em face do exposto, pre, justificação de fls., procedida
d I ít

- fazendo a área de .. ..... .. ausentes ,incertos e desce-
ten e egítímar sua SI uaçao nestes autos a requerimento

6.500,00 metros quadrados; nhecídos: pessoalmente, o
de fato, na forma dos artí; de Antônio Hor.orato Casas.

2.0 - Que a gleba supra sr, dr. representante do M.
gos 454 e seguintes ,do CPC, Citem se por edítaís com o-

, , descrita foi adquirida pelo Público nesta Comarca; c,
para o que requer a V. Excia. prazo de trinta dias, na ror,

Suplicante a Pedro Euláilo 'por precatória, a ser expedl,
designação de dia, hora e ma prevista no § lOdo art '

-
.

. , .

Andriani, em 15 de maio dc da para o Juiz de Direito da
local para justificar sua pos., 455, do CPC, Os interessados

.
• 1957, que por sua vez a ado 4.& Vara da Comarca de FIo.

se, ciente previamente o ar. Incertos' pessoalmente o sr, <O ,. quíríra de Maria Martínha rianõpolis, o sr. Delegado do
gão do M. Público, com cita. dr. Representante do M. PÚ.

da Silveira em 13 de julh() Serviço do Patrímõnío da
ção, após 'Julgada por seno blico nesta Comarca; e, por "'-

tJe 1938; 3.0 - Que a posse Uníão, Sem CU3 as. P.R.I. Ti_
tença a [ustíflcaçâo, do dr. precatória a ser expedi'do-

'exercida sôbre a gleba usu, [ucas, 21 de setembro de
Representante do M. Públí- para o Juizo de Direito .da

capienda pelo Buplícante e" 1960 (as) M. Carmona Gal
co nesta Comarca, dos ín, 4.a Vara da Comarca de Flo-

seus antecesores, sempre foi' lego - Juiz de Direito. "E
teressados ausentes, incertos rlanópolis, o sr. Delegado do

pacífica, ininterrupta, exer; para que chegue ao conhe,
e desconhecidos, por edital Serviço do Patrimônio da cida com ânimo de dono e cimento de todos e ninguémde trinta dias (art. 455, § 1.0, União: Sem custas. P.R.I. Ti.

sem oposição de terceiros; possa alegar ignorância,do CPC), bem como do sr, [ucas, 23 de setembro de 4.0 _ Que o Suplicante ca; mandou expedir o presenteDelegado do Serviço do Pa. 1960. (as). M. Carmona Gal_ racteriza sua posse com o edital que será afixado na
trimônio da União, em FIo. lego - Juiz -:e Direito. "E cultivo da gleba que é de. séde dêste Juizo, no lugar dorianópolis; todos para acom- para que chegue ao conheci_ marcada e tem suas divh.las costume, e por cópia, publl.panhares Os têrmos da pre. mento dos interessados e nin cada UMA VEZ no Dl'a'rl'o d,al'esPeitadas. 5.0 - Que, em
;;ente ação, até final senten. guém possa alegar ignorân_ face do exposto, pretende Justiça e TREZ VESES no
ça, a fim c:e que, no prazo le. cia, mandou expedir o pre_ legitimar sua situação de Jornal "O ESTADO", de
g''al, querendo, a contar da sente edital que será afixa.

fato, na forma dos aI'tigos Florianópolis. Dado e passa.citação e sob pena de reve- do na sede dêste Juizo, no

t t
- 454 e segui'ntes do C.P.C., do nesta cid'ade de Tijucas

ia apresent€,m con eS açao. 1 lugar' do costume e paI' co'
,

, "
-

para o que requer a V. Excia. aos vir. te e ctois dias do mês
veIl1 pel'ante V Excia com 6.0 - Na-o sendo contestada Pl'a publI'cado UMA VEZ no. ., , se digne determinar dia, de setembro do ano de mil
o devido acatamento, propor a ação, requer de plano a Diário da Justiça e TRES hora e local para justificar novecentos e sesseta. Eu,
a I)resentc Ação de Usuca- procedência da mesma, para VEZES r.o J·orna.1 "O ESTA_

sua posse, ciente previamen. (as) Gercy dos Anjos, Es-
pião estribado no arti'go 550 que seja reconhecido e de. DO", de Florianópolis. Da-co _

t d
te o O'rgao do. M. P., com crivão, o datilogr,afei, cán.

do C.C. com sua redação clarado, por sen e'nça, o 0- e passado nesta cidade de
r ' . citação, após jUl'g'ada por feri e subscrevi. Isento de
a;Jreracla pelá Lei Federal n. mínio da gleba a favor do Tijucas, aos vinte e quatro sentença a justificação, dos selos por se tratar de Assis
"'37 c'e 7 3 55 no eJecurso Suplicante, com sua trans· dI'as do me

A

de etem'oro (lo1r ,'. _.
, s s'. - confro'ltantes conhecidos do tência Judiciária. (as) M,

<'Ia qual, sendo necessário, crição no Registro de Imó- ano de mil novecentos e imóvel, residentes no local Carmona Gallego _ Juiz d'e
PROVARA': - 1.0 - Que, veis, Para efeito de alçada sessenta. Eu, (as) Gercy dos do imóvel; do ],)1'. Promtor Direito. Está conforme o
por si e seu antecessor, há dá.se ao presente o valor de Anjos, Escrivão, o datnogra. Público da Comarca; dos in. original afixado na sede
mais de quarenta anos está cr$ 5.00000, Protesta-se por fei, conferi e subscrevi. Isen. teressados ausentes, inceI'. dêste Juizo, no lugar do COSo
ta posse de uma gleba de todo o gênero de provas ad_ to ,de selos por se tratar de

I tos e desconhecidos por edi. tume, sôbre o qual me re
terra localizada no lugà1' mitidai? em Direito, inclusive Assistência JUdiCiár,ia. (a�) tais de trinta d.ias' (Art. 455 porto e dou fé.
Nova-Descoberta, dêste Mu- depoimento pessoal dos in. M. C�l'�ona G�llego - JUIZ

r
§ l.0, do C.P.C.) bem como.

nicípio e Comarca, a qual teressados, fnqurição de teso de DIreito. Esta conforme o
I do Sr. Deleg'ado do Sel'vl'çON t

Data supra. O Escrivão:
mede 105,60 metros de fren_ temunhas � vJstoria. es es original afixado na séde do Patrimônio 'da União por Gercy dos Anjos
te por 3.130 ditos de fun- têrmos, R. e A, esta com os' dêste Juizo, no lU5:ar do COSo

'

_

dos, perfazendo a área de doéumentos inclusos, PEDE tume, sôbre o qual me re-

330.428 metros quadrados; DEFERIMENTO. Tijucas. 17 porto e dou fé.
confronta ao Norté, onde faz de setembro de 1960, (as.)

frente, com o Rio Tijucas; ao João Bayer Neto - Assis.

Sul, onde faz fundos, com o tente Juidiciário. "Em dita

Rio da Itinga; a Leste com petição foi exarado o se

herdeiros desconhecidos de iguinte despachO: - "A., co
Tomaz Luiz Gonçalves e él mo requer. Designe o sr. Es.

Qeste com o próprio Reque- crivão dia hora e local para

(y."mte; 2.0 - Que o Supli- a justific�ção, feitas as de_

.;::.nte vem exercendo posse vidas intimações, Tijucas,
�bre a gleba assim descri-l 19_9-1960. (as) M. Carmona

ta, de maneira pacífica, inin. Gallego Juiz de Direito. "Fei.

terrupta, sem oposição de I ta a justificação foi profe.

MARZI Moreira, Miss Estado do Rio, foi
eleita a Primeira Rainha da Prfmavera
do Brasil, no Quitandinha, sábado últí-
mo.

I\ATli\, Pereira Oliveira, debutante do

)Lim T. C. recepcionará suas colegui
;" Ilhas com l;ma festinha na residência do
)Sr. Andrade Botelho.
,

ANIVERSARIOU ontem, o SI'. Amilcar
Cruz Lima, pessoa destacada no "Socie

ty" da Raroscap. Felicidades ...

DOMINGO, dia 2, rrimeira reunião das
debutantes, no Clube da Colina, às 10
horas.

A TAC-CRUZEIRO DO SUL, colocou
duas passagens de ida e volta a disposi
ção dêste colunista. A· esta organizada
Icm�reFa de transportes aéreos os meus

sinceros agradecimentos. As passagens
serão fornecidas para a Miss Minas Ge-_
.raís, que vira a Florianópolis para o

baile do Lira T. C.

TEREZINHA Gonzaga, a Rainha do
Lira T. C., que será coroada no baile do
dia 15, está na "operação vestido'.' Sua
Magestade, guarda segredo do modêlo.

VOU FAZER uma completa reportagem
do baile das debutantes -do Lira T. C.
de 1960.

"MADEMOISELLE MODAS", inaugurou
suas instalações, no dia 27 p.p, ao lado
da Livraria Progresso. O "Society", es

tá de parabéns pela bôa idéia: da srta,
Floriana Costa.DENTRO de dois dias seguirá a maté

ria da Revista "SC";' para o seu segun
do número. O colunista representará
Florianópolis nesta tsimpática e valo

�
rosa revista.

O CLUBE "15 de Outubro", está em

grande preparativos para o seu baile de
aniversário.

N O PRóXIMO dia sete, o Lira T. C., O "6 DE JANEIRO'I, abrirá as portas
oferecerá um jantar para as debutantes dos seus salões, para- a inauguração de
e seus pais. Neste dia haverá a posse da sua reforma, no próximo dia oito.
nova Diretoria para o periodo 1960/61.

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA CO_
MARCA DE TIJUCAS

EDITAL DE CITA<ÇÃO, COM
O PRAZO DE TRINTA DIAS,
DE INTERESSADOS AúSEN_\
TES INCERTOS E DESCO-

,

NHECIDOS.
O Doutor Manoel oarmona

Gallego, Juiz de Direito da

Comarca de Tijucas, Estado

de Santa Catarina, na forma

.)

�Ji'AZ ?ABER a todos quan ,

lbs o presente edital de cita.

ção, com o prazo de trinta

dias, virem u dele conheci

mento tiverem, que por par

te de Antonio Honorato Ca

sas lhe foi dirigida a peti
ção de' ter seguinJe: - "Ex

m. 'Sr. Dr. Juiz de Direito da

Comarca. Antor. io Honoratc

Casas, brasileiro, COm 70 a

nos de idade, casado, lavra
dor í residente em Nova Des-

,
. , .

coberta, deste Mumclplo e

Comarca, por seu Assistente
Judiciário e procurador no

fim assinado (does. juntos),

SERVI(º MILITAR
CAMPANHA DA CONVOCAÇÃO DA,

CLASSE DE 1942

i
Data supra. O Escrivão:

Gercy dos Anjos

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

1) - Brasileiros da clasSe de 1942;
2) - Os cidadãos dás clasges anteriores, ainda em'

débito com o Srvipo Militar.
A seleção- 6' inspeção de saúde para as classes acima

será realizada a partir de 7 �e Outubro em todo o Es
tado de Sabta Catarina, ',devendo os alistados residentes
em Florianópolis, Biguaçú"'e São José, serem inspeciona
dos no 14° B. C. de 25 dê Novembro a 15 de Dezembro
próximos.

"BRASILEIROS! SERy·IR A PATRIA NAS FORÇAS
ARMADAS E' O TEU MAIS-NOBRE DEVER CIVICO".

CONFECCIONA-I OUAlOUf� 11PO
DE CHAVE

'iii: hlntllu !oIe_. 1,' II

';UI.'Qf:

NINGUÉM PODE
MAIS SE'R PRÊSO

PARTICIPAÇÃO

"BINGO,DAS JOIAS"
O BINGO DAS JOIAS PRó CONSTRUÇÃO DO

HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMíLIA
DO ESTREITO -- FOI TRANSFERIDO PARA O DIA
25 DE NOVEMBRO - DIA DE SANTA CATARINA.

A COMISSÇAO

Olavo Ros�as e sr,a e

Souza

relações
Francisca

.

Possas vva. Francisca

Participam aos parentes e pessoas de suas

o contrato de casamento, de �eus filhos
NELZI e NORMA

noivos

Florianópolis, 23 de 'Setembro de 1960

"Nenhuma autoridaide po
derá desde cinco dias an

tes c até quarenta e oito
horas depois do encerra
mento da eleição, prender
;ou ,deter qualquer �leitor,
salvo em flagrante delito
ou em virtude de sentença
criminal condenatória por
criD}e inafiançável." - Có
digo Eleitollal, art. 129 -
§ 3.0•

AVISO

'(.... '.

PARA VICE-GOVERNADOR
VOTE EM

'11'" ,

p"
l�·

.

MARTINHO (ALLADO JUNIOR

Resulfados- das Eleiçes Pela Rádio
Diário da Manhã - ondas médias e

.

curlas - 31 metros
-A mais- experimentada

equipe especializada em Rá.
dío-Jornalísmo de Santa

Catarina. (Elei�ões de 1958.

,1960) .

- A mais ampla rede de

informantes próprios em to

::lo o Estado.
Um em cada eleitoral. (Sao
45 só no interior).
- florianópolis de urna

por urna' de Florianopolis.
12.a. e 13.a. zol1às.

-Convênio Cooperativo
com as Rádios: GUáíba -d'e

Pôrto Alegre, Clube Parana.
ense de Curitiba, Bandeiran
tes de São Paulo e Nacional
do Rio de Janeiro,
- Só em Santa catarí.ia

estarão trabarhando, 24 ..o.

ras pr dia, 57 reporteres a;
eessorados pela maior equi.
pe de computadores já posta
a serviço de uma cobertura

rádio-jornalistica .

- Este é mais um traba

lho da Divisão de Rádio JOI'_

nalísmo da Rádio Diário da

Manhã, de: Florianópolis, sob
Os auspícios dos Estabe.

lecimento A MODELAR e do

Jardim Atlântico.
VOCE PODE EST1\R CER.,.

TO: 24 horas por dia, tôdá
uma equipe trabalha, para

que você tenha em notícias
o mais completo panorama

de mais um dia do mundo!

confira os nossos rI'

sultados com os dó 1'RE

depois.

SALAS NO ('ENTRO
ALUGA-:-SE' óTIMAS SALAS

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

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

�,---�-----------------------------------------

Fernando Ferrari, candidalo a vice
_ presi�.enle da 'República r'�cebe

adesões. •

RIO� 23 (ç.P') - O soció. mo social, cultural e humano,
.

logo Gilberto Freire acaba) Da mesma forma mais um

de confirmor, por escrito, a deputado "ademaris-ta" sr.

sua preferência pela candi. OrdeneI' Veloso, como já o

datura do Deputa'do r'ER. fez seu colega de partido
NANDO FERRARI, à vi,ce- Durval Gonçalves, acaba de

presidênCia da República. divulgar sua odesão à can

Eis como aquele conceituado :iid,atura do dep. Femando

hqmem de letras se dirigiu Ferrari. Também no Estã,do
em carta ao comitê Pró F.er_ do Rio, Q vice.governador,
nando Ferrari: "Fiquei des- sr. Celso ,Peçanha, além del

de o início com a candid'atu_ solidariedade que já empres_
ra Fernando FerrarI à vic�- tara DO parlamentar gaúcho,
presidênCia da República, saiu em excursão ele"oral
porque desde. o inicio foi a realizando comícios em' fa':

candidaturà dêsse jovem e vor de FERNANDO FERRA

brilhante homem público que RI.
.me poreceu corresponder
mais ao ânimo renovador que
agita a nação brasHeira. Re
:.ovação da poítica e reno.

vação da a(fll).inistração no

sentido não só econômico co.

Trancrito do Correio do

Povo, de 24-9-60.
Cómitê Aparti'd'ário Fel'.

a ando Ferral'i de Fpoli",

ADfil�ecimento e Missa
Bruno SelVa Familia, Alfrdo Slva e Familia, Al

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

Familia, Jonas Machado Cordova e Familia, Mario Cli_
maco da Silva e Senhora, Maria Justina e Ivo Selva,
agradecem af.! manifestações de pesar recebidas por ocasião
da falecimento de sua mãe sogra e avó.

AUGUSTA SELVA

e convidam os parentes e amigos para assistirem a missa
de 7° dia que pelo eterno descanso de sua alma �erá ce

lebrada na Catedral Metropolitana dia 29 do corrent.e

(Quinta·feira) no altar do sagrado coração de Jesus, as

7 ilOras. Desde já se confessam gratos por mais esse ate
de piedade.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CIRURiÍ�:" G.RAL

u����:. �. E�ik::::d'-M���::o-l"rm�I/�'.��.�Conlultóno; Rua Victor )(.1_ � _

rellel n.o 28 -- 'felefooe 11307
-
".... • .. • ..

-. -

• o, ....'.

conlultal; Dal 16 nora. em dlant•.
Residência; Foo •. 8·UI· RUI Blu
menau. o 71

ORA. E.YA B� SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS'

Especialista em moléstia. de anus e recto
'I'ratamento de hemorroidas, l'!stulia. ete.

Clil'uraia &Dal
CONSULTORIO: - F.ua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
MSTODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DRI
.

MOORRIS
..

SCHWEIDSON
CIRURGlAO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RAIOS X - PONTES - PIVôS
TRATAMENT'OS DE CANAL

HORARIO - das 8 -às 12 e das 18 às 20 norns
HORAS MARCADAS ._ das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMEN'.rE NA

MAJERNIDADE (ARMELA :DUTRA
SERViÇO DE RAIOS.X

Radiologistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLlVT.1RA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago.- Ver;;ic�la Biliar .....,...._ Rins'
Torax - Ossos - Intestino, etc.

II isterosalpingógrafia Radiografia Obstétrica
(Grnvldêz) - Radiologia Eediátrica.

VISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDERt!!ÇO: !tua Irmã Benwazda s/n. õníbus à por
ta (Almte. Lamêgo).

PARAISO

••'DICO

Operall(lec - Doenll" d. senho-,
ral _ Cilotel d. Adulto.

Curso de Eepeclallzallão DO IloaPI
tai do. Servldorel do .I1t&c10.

(serviço do prot. Mariano d. An.
dradej . ConMuital: peia manhã no

Hospital de Caridade, 'A tarde dai

15,30 horas em diante DO conaul

tório, à Rua Nune. Macbadl? 17,

esquina da' Tlradent.. - TIll1.
2766. Re�ldêncla - Rua .arl
cbal Gama D'Eçl 0.0 lU. _ Til.
1120.

•

•• :f
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA

DOIlNÇAS DO PUL.lilO -

� TUBEllCULOS. _

Conlultórlo _ Rua ,.Up.
Schmldt. 18 _ T'l. 1801·

Hor,rlo: d.. 14 li 1ft lI.or...

RuldGncla - ,.UpI SOllm1ln,
D.O 11'1.

DR. ANTON 10 MUNIZ DE

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGiA
ORTOPBlDIA

Consultório: João Plnlo. U -

Consulta: dai 15 à' 17 1I.0r... dl'_
ríamente. Meno. 101 .'br.C1o•. RI
Ildêncla: BocaluVI. 186. FOD' 171.

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Naolo
nal de Medlclnl da. Unlvov.ldad.

do Br..U

DR. LAURO DAURA
CLINICA

EspeClallsta em moléltl.. 4. SI
nnoras e vlal urln,rt... Cura ra_

'1lcal dai lD1ecçõe. agud.. I cra·
nícaa, do ap�rêlhO ,en1io_urln6l10
em amb08 o. ..xo., DOlno" do

aparêlho DI,eltl'o. do Ilftem.

aervcac. Hor,rlo: lO*' �. 11 •

2'h àl 6 bor.. _ 001l.ll11'6rlo:
Rua Tlradente•• 12 - 1.0 m4U
_ Fone 3246. RNldlnc1a: .1.1

Lacerd,a Coutinho. 11 (ChiO.r. 40

Espanha - ron. II".

Dr. Hélio Peixol�
ADVOGADO

EscritóriO - Rua Fel1pe
Schmldt na 37 - 2° Andar -

Sala 4.

ResidêncIa Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 408.
Telefone - 2422.

Dr. Hélio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLtNICA GERAL
Consultório: Rua CeI.. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àlJ 19 horas (ao la

do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos S'araiva, 470

_ Estreito - Fones 2322 e

6367.

DRJ HURI GOMES
'MENDONÇA

MeDICO
Pr�-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Rf1sidêneia:

Rua GaL BitteDcol�,r� D. 111.
Telefone: 2651.
Consultórl. :

Rua Felipe Sehmldt a. 17.
Esq. Álvaro d. Ca"alll••
Horál'io:

['as 16.00 às 18,00, diarIa
lIlente excetC' aos sábado.

STUDIO JURíDICO
Mauricio dos Re1s' - advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estad"
Santa Catarina

de

INGLATERRA
Correspondentes:

BRAStLIA
- ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

! ARGENTINA SAO PAULO
• �d. SUL AMSRICA 50 andar.
: .

Fones: 2198 e 2681
�""""'''''••••I9••8I..tHM'f''''.''Il!>�.�.;a.Iii.

'>$�.--

Rápido "BA.RRIGA VERDE" SIA
lransporte de Cargas

x x x

, Em Organização
Tráfego Mútuo com o "TranSl)Ortes Osni" e

"Tl'ansarco - Transportes Rodoviários"

Matriz
FLORIANÓPOLIS

Filial
SÃO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52_74-79

Agência - SAO PAULO
Rua Itarlrí n. 61
Telefone: 9-37-84
End. Tel. TRANSVERDE

Rua Fco.o Tolentino n. 11

Telefone: 34-90
Caixa Postal n, 511
End. Tel. TRANSVERDE

AgênCia
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
Te},efones:
32_17_33 e 32-17-37

End. Te!. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARãO (Filial)
CRICIUMA
ARARANGUA

Atendemos as seguintes ,praças: Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santo
Amaro da Imperatriz, Bom Retiro, Urubici, São Joa
quim, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Ararallguá. Lajes, Campo Grande, Teófilo

Otoni, T-et'esópolis. Nanuque e Pôde Alegte.

'ti ,I'
�i

SANTA CATARINA precisa
'lm govêrno que consiqa:

a la _'&' � -- .. _.11""
DR. HENRIQUE PRISCO

DR. NEWTON 1)'AVIL,A'
.

Ex-Interno por concurso <1a .a,.r_
nldade_E.cola. (SerViço do prof.

Oct,vlo Rodrlguel Lima). Ix
Interno do serviço 11, Clrurgll do

Hospital I.A.P.E.T.C. <10 Rio d.

Janeiro. Médico do Ho.pUal d.

�:;�=:d�o:rê:� Mlternld'dl Dr, CUNICA SANTA CA 'ARINA
DOENÇAS DIi SINHORAS _

CI GPARTOS - OPBRAÇOIS _ ínice eralPARTO SEM DOR pilo mé'odo �

pllcQ_protUallCO D;. N M taiConsultório: Rua Joio pln\o 0.10. oenyas ervosas e en aiS
dU 16.00 à' 18.00 hor... A18nd. i

I
Angustia - Complexos - Ataques - Mantas _

,
com hor.. marcld... T.ll1one
3036 - Re.ldêncll: RUI Glneral Problemático Afetiva e sexual -

Blttencour' n. 111. . Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

Insullnaterapla - Cardíozolorapía - Sonoterapia e
•

PsicoterapIa. '!. _,: I _." ,.,.:Direção dos Psiquiátras - :DR. PERCY JOAO DE BORBA •
DR. JOSt!! TAVARES IRACEMA :
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :
Endereço: Avenida Mauro Ral�1os, 286 :

(Praça EteMna Luz) ,
....................................111 ..

I � .

ii' Financiamentos para compra
de equipamentos' rodoviários
para os municípios

t Melhoria e ampliação da nos

sa rêde de aeroportos

t Interligação de nossas esira
das de ferro

-

-'

'f Melhoria, equipamenio c re

equipamenio dos.nossos portos

TRANSPORTES
.- .- .....

_-"_","--r .. ,. "�.�,. I

CELSO RAMOS afirmo que um povo só pode olcon

çar progresso econômico e cultural alravés das fa

cilidades de comunicação.

Para que SANTA CATARINA atini� um desenvolvi
mento que o coloque em pé de igualdade com

outras unidades do Federação. precisa. no próximo
quinquênio:

Construir e reconstruir 1.500 quilômetros de es

Iradas

Pavimentar 1.000 quilômetros nos suas mais im

portantes rodovias.

Obter o construção de 1.800 quilômetros de es

tradas federais (BR·14. BR·19. BR·36, BR·50,
BR-59. BR·88. BR-89 e BR-90)

.

." ,.

EM
, I

:;._.. );, \'-;, 't',,::·z,.;· >,' �;�

C. E. VIE'GAS ORLE
�

Advogado

IED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

�:..'l.�',:.�<:,.�•••;;;\�'l,.wc.. 't.:i·.:.:i'l,\�"<,i:'%...�."'%.�....;i:<;'-C."";.it-�%%C%i:%%�%�%i:%%�%�%�$tC.;;si:%..�ô}-C%i:S%::it-:is;-,-11Ilii].ITOBA "O ESTADO" tl'DA

()�E.Ji;a,d(J.
\S%.SS%%SS%SSS%'%%SS%S%S%iSSS%SSS%S%SSSSS%�

JOão Moritz s. D.

.." SOBERANA" t'RAt:-' li DE NOVEMBRO - ESI.IUINA
&t:.A FELIPE SCH.MlDT

I"II.1AL "A SAHEILA]\;A" IJISTRITO DO ItS�' .J:ITO - CA.'TI

A P R E- N D A I ·N- G LÊS
com o Prof. Mr. Edwa:rd 6reen

à rua Tenente Silveira, 42
�------------,----------�-----------------

PRECISA-SE
Precisamos eiementos do sexo masculino par a ser

\'Í<;o fácil e bem remunerado.
REQUISITOS: Instrução ginasial ou equivalente

(mesmo incompleta); boa apresentação pessoal; idade,
entre 30 e 40 anos; 1 foto 3x4; daremos prioridarle a

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

Coelho, l-A --escritório.

PROJETOS, ORÇAMENTOS E. CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO; N.o 167 - C.R.E.A. - 10.8 REGIAO _ S.C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

Dr. Guerreiro da Fonseca, especialista em 6lhos _

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu
nicar aos seus ·clientes e amigos, que reabrirá sua cli
nica em FLORIANÓPOLIS, em Março de 1961.

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

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

.�� '. '?' . ,.'-4,;�;""''''
COLABORADORES

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

?rof.. Othon d'Eça/ - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. A(!yr Pinto da Lu,z - Acy Cabral reive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozertdo V. Lima
- Maury Borges _: Lázaro Bartolomeu .

Rua Conaelh_lre marra, 110
Telefone 8022 - C«a. Postal l8�
Inderiço TeJerráfico ESTADO

DIR.TOR
Bab... de Arruda Ramol

O.R .-NTI
Domingol Fernandel de AquIlO

PBBLiCIDA.D.
Osmar A. Schllndweim - Aldo Fernandes - Vlrg1l10 Dias
- Ivo Frutuoso.

RIPRISINTAlIITI
o.,r.._.t.c6.. A. S. Lara Lt4a
110:- Rua 8eaalor Da.'u 4ft -- •• Adar

'I'.L UI'S.
I. Pule Rua �lt6r1a 167 :..... .. �Q.o", n -

Te). 14-8'4'
-

@.errlçe TelelT'fico da UNITIIJ PRJESH (l! - P )
AG.NTES I: CORRJlSPO.l.'.JDJlNT.�

•• T6do....uniclpJo. " (ajANT! CA'fAHINA
.AN"NC�J8

IhillJ.at. �.'r.t •• de acorde co .. , tab�l& n. W'lc.r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respcusabUÍl.á. pelos
�oli('eitos emitidos nos arthzos ass-inadojO>

L O T E S
Com grande lacllldade de pagamento. vende-se lotes

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

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

Fone 2391 e 3426.

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - FlorlanópoUII
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr, José de Milranda Ramos
Dr. EvÍlásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crimi
nais e fiscais � Adm1n1stração de bens - Locação e ven·

da de Imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran
QIloS - Contabllldade: escritas, balanços, anãl1se.g � '(Jer1cla�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nos últimos anos nosso regime tem-se de
bat ido entre o prirnarismo colonial c o es'

tado democrático. numa luta desigual entre
o poder dos grupos e o povo. em que aquêles
tê.n sido os vencedores.
Virtualmente. caminhamos na Mitocracia,
com rápidas e estranguladas passagens pela
liberdade democrática. Temos pago com re

voluções fratricidas, golpes emocionais. sofri
me.itos e pri vações, o custo da Democracia.
No trajeto da nossa história política o que
realmente evoluiu foi a estatística da fome,
da miséria. do abandono do homem. da
escravatura do campo. das doenças endê
.nicas, do analfabetismo e da corrosão eco

nômica e monetária. trocamos a roupagem
cio monarca pela do Presidente e caímos
na centralização do 'poder presidencialista.
Mercê destas negações democráticas regre
dimos no tempo e nos perdemos no imenso

�' espaço do nosso território. E, para onde
caminharemos agora? Isto temos que deci
dir pelo voto. Ou seguiremos a trilha da
desordem partidária. com candidatos apar
I idários ou marcharemos com o partido, a

ordem dcmocrá: ica e o candidato de ideais
t postulados partidários. O mais alto custo

7

da Democracia ainda é aquêle pago pelo
voto malbaratado em Ideologias alheias ao

regime.rio povo.

O HOMEM É A MEDIDA DE

rÔDAS AS COISAS

A medida do homem não é a sua capaci
dade de sofrer. Na Democracia a medida
do homem é sua capacidade de produzir,
prosperar e ser feliz. E um povo só é de

fato grande quando tem rio homem a me

dida de sua estatura. Esta é a, medida, da

prosperidade da Pátria. A Democracia exi

ge agora um novo preço: o da mudança
do Govêrno. Não a mudança do Presidente,
mas a troca radical da Mitocracia pela De
mocracia. Adhemar é a solução. Com êle

abriremos os caminhos da prosperidade do

homem e do Brasil. Com Adhemar de Barros

na Presidência da Repú
blica teremos um Govêrno
nosso, de todos e para to

dos. Por isto estamos certos

de que, desta vez, vamos;
para a frente e para o alto,
com o seu voto.

República vote em

A marcha de mil quilômetros
começa por um passQ:-

Inglêses do Rio Vermelho
;na Secção - Edifício da Escola Pública Mista Esta

dual - Inglêses do Il io Vermelho
..

Edifício do Grupo' Escolar MUlll�J'pal
-"Antônio P. Apóstolo" - Inglêses do
Rio Vermelho

%.a Secção - Edifício da Escola Pública Mista Esta
dual - Inglêses do Rio Vermelho

36.a ISecção - Edifício da E!scola Mista Municipal,
Inglêses do RIO Vermelho - Capivarí

37.a Seccão - Edifício do Grupo Escolar "Henrique
·

Veras" - Lagoa - Sede
38.a Seccão - Edifí.cio do Grupo Escolar

·

Veras" - Lagoa - Sede
39.a Secção - Edifício da Escola Pública Municipal

- Lagoa - Barra da Lagoa
,.o.a Secção - Edifício da Escola Públiéa Mista Muni

cipal - Lagoa - Rio Tavares
H.a Secção - Edifício da Escola Pública Mista Muni

cipal de Campeche Lagoa - Campeche
�2.a Seccão - Edifício do Iate Clube de Floriánópolis

·

- Sala de Festas - Cidade
43.a Secção - Edifício da Faculdade de Medicina de

Santa Catarina - Rua Dr. Ferreira
Lima - Cidade

'B.a Seccão - Edifício da Federação das Associações·

Rurais do Estado de Santa Catarina _

Cidade

de '15.a ISecção '_ Edifício do Salão
dos Atiradores

_ Trindade
16.a Secção - Edifício do Grupo Escolar Municipal

·

"José do Vale Pereira" - Saco Grande

JUIZO ELEITORAL DA 13.a ZONA
FLORIANÓPOLIS

30.a Secção - Grupo Escolar
Saco dos Limões

31.a Secção - Grupo Escolar "Getúlio Vargas"
Saco dos Limões

32.a Secção - Grupo Escolar "Getúlio Vàrgas"
Saco dos Limões

33.a Secção·- Clube "6 de Janeiro" - Estreito
34.a Secção - Clube "6 de Janeiro" - Estreito
35.a Secção - Grupo Escolar "José Boiteux" - Estreito
36.a Secção - Grupo Escolar "José Boiteux" - Estreito
37.a Secção - Grupo Escolar "'José Boiteux" - Estreito
38.a Secção - Grupo Escolar "José Boiteux" - Estreito

"Henrique 3!).a Secção - Dfretoria de Estradas de Rodagem
Estreito

40.a Secção - Edifício da Caixa Econômica Federal
Estreito

4t.a Secção - Prédio do "Tamandaré" -::- Ruo Teresa AO NOBRE ..
Cristina - Estreito

T
Conto da última Pág.)41.a-A Secção - Prédio "Tamandarê" - Rua eresa

Cristina - Estreito
. I c) E' traidor da classe42.a Secção - Prédio do "Tamandaré" - Rua Teresa

porque, naturalmente estáCristina - Estreito
"

I
sendo bafejado por uma pro ,

43.a Seccão - Centro de Saúde - Rua Santos Saraiva
teção escandalosa, isto é,·

- Estreito
. nomeado ou removido para aH.a Seccão - Centro de Saúde - Rua Santos Saraiva

C.!1pital lotado e.m Estabele;·

- Estreito
45.a Secção - Escola Estadual - Coloninha _ Estreito rlment� de EnsInO, mas. tra-
46.a Secção - Escolas Reunidas - Barreiros _ Rua balhanc.o onde quer e bem

Paroquial
.

Trindade Max Schrann entende, ou ganhando sem

'17.a Secção - Grt6c,o E.scolar "Presidente Roosevelt" trabalhar etc. contra Os
preceitos legais;

-

- oquerros
d) E' traidor da críanca48.a Secção - Grupo Escolar "Presidente Roosevelt'

do B.ras.íl porque, nao que-·

- Coqueiros -

119.a Seccão - Grupo lpscolar "Presidente Roosevelt' rendo trabalhar e sendo ca-
- Coqueiros bo eleitoral ou prottgído da

50.a Secção - Clube 12 de Setembro - Capoeiras· UDN tem carta branca, isto
f)l.R - Seccão - Clube Flamengo - Capoeiras é leciona se quiser, falta

La Secção - Associacão Atlética Banco do BI'asi!.- 0L-A Secção _ Clube Flameng-o _ Capoeiras quando quer, obtém licençaPraça Pereira e Oliveira 52.a Secção _ Grupo Escolar Municipal "Anísio Teí, quando quer, passeia quando2.a Seccão - Teatro Álvaro de Carvalho Praça xeira" _ Costeira do Pirajubaé . quer, ficando os alunos e os·

Pereira e Oliveira , 52.a-A Seccão - Grupo Escolar Municipal "Anísio Tei- tp'üs seriamente preJudica_3.a Se:cão - Edifício IPASE - Pavimento Térreo -

.

xeira" _: Costeira do Pirajubaé dos. Leste professor? Medj�·

Praca Pereira e Oliveira 53.a Secção - Grupo Escolar Estadual "D. Jaime Câ- taste? E' ou não é vetidade?'1.a Seccão - Asiio de Orfãos - Praça Getúlio Vargas mara" _ Sede do Distrito do Ribeirão Então? Nãp sejas -um des_5.a Sec�ão - Departamento de Saúde Pública - Rua da Ilha truidor da Humanidê.def' Nao
. Felipe Schmidt 54.a Secção - Grupo Escolar Estadual "-D • .Jaime Câ_ ta Catarina e do Brasil! Não6.a Seccão _ Faculdade de Direito Rua Esteves mara" - Sede do Distrito do Ribeirão ta Catarina e do Bnrsil! Nao·

.Junior da Ilha sejas UI!, Judas no seio da"Corintians Catari- 7.a Se.ccão - Facuidade de Direito Rua Esteves 55.a Secção - Escola Pública ESÍ<ldual --'-. Caiacanga- tua clJ,s&e, i:!a tua familia,� .Junior Açú - Costeira do Ribeirão da Ilha da PátriA, e de tí mesmo.R.a \Seccão - Escola Profissional Feminina -' Rua 5G.a Secção - Grupo E�col.a� Municipal - Pântano do Vota em Celso por9ue êle
·

General Bittencourt Sul - RlbeH'ao tem um programa ue govêl'-9.a Secção - Instituto de Educação - Rua Saldanha 57.a Se.cção - Grupo E�colar '�-Bati�ta r�l'eira" - San- no porque êle será a con_Marinho to Este\tao - Alto hlbelrao -tinuidac.e de um Vidaf deSeccão - Instituto de Educação - Rua 'Saldanha 57.a-A Secção - Grupo EscolaI' "Batista Pereira" -

UIIll Nerêu e de um ActerbalFon-
.

Marinho Santo Estevão - Alto Ribeirão Ramos da Silval1.a Secção - Instituto de Educação - Rua Saldanha 58.a Secçã.o - Escola Pública - Armação - Ribeirão NOTA -Essa's professorasMarinho
�

da Ilha. .

. e professores que andam por12.:1 Secção - Edifício da Alfândega - Rua Conse- 50.a Se.çao - Grup!? Escolar Irineu Bornhausell !11 ü.z"{ldo CanWH!1lJa emlheiro Mafra
_ E�tI'elto favor da UDN,

.

('uidaôo!!!13.a Secção - ����o Escolar São .Tosé - Rua Padn 60.a Secçao - Posto. de Arrecadação Municipal São Oi' ta.is Judas, sao os

1,'.a Secç<"o DI'retoI'I'a de TeI'I'as e Colonl'Za"a-o 61as" EEsd�rf�Ito P I A I' ',' N t' 'd d egoht&s, são os bafe.iados ('� ,,- c ,,,< -

. � ecçclo - ! ICIO au � ,po lllan.o ,a IVI. a .e _ beijados pela D. Udenilda.Rua Rathclff
•

') :t ;-
CaIa.canga-Açu - C,?stelra' do Rlbeuao Stnhores pais, tendes anior a"Osmar l]?l".� Secção - Clube 12 de Agôsto _ Rua .João Pinto 6�. Secç<lo - Ins��tllto de Educaç<,o - Rua Saldanha

1I08:>OS filhos? Q:.lelfis que a
"Osm�ll

' Secção - ������·o do Estado - Rua Arcipreste
._ M�Ilnho " coisa mude no campo da

177•a
63.a Secçao - GElstUrPeoI'to EscolaI Il'Íneu Boi.'nhausen -

Ed.ucaça-o? Na-'). 1,"tem �mI Secção - Fomento de Producão Vegetal Rua . ".

Visconde de Ouro Preto 64.a Seccão _ Escola Estadual de Capoeiras _ G!l- [rIneu Bornhausen que fOl o
18.a Secção - Grupo Escolar "Lauro Muller" ,Rua

.

poeiras causart.€ da (.�:.ltrwca() .do
. Marechal Guilherme 65.a Secção - Escola Pública _ Bana dó ISul _ Caiei- Ens!uo.r'o _Estfl.�io...Ele � rICO

19.a Se,cção - Grupo Escolar Modêlo "Dias Velho" ra do Ribeirão na. ,,€:n •. d? ma'terlal mas po-
Nerêu Ramos 66.a Secção - Escola Pública Estadual _ Carinnos _

bre espentualmente ..Nos so-
20.a Secção - Clube 15 de OuttIbro - Rua Álvaro de Base Aérea mos pobres :;�aterIalmente

Carvalho 67.a Secção - Escola Municipal de Butiá -:- Capoeiras mas qU3;nto à parte espiritual21.a ,Secçãlo - Assistência Municipal - Largo Fagundes 68.a Se�cão _ Escolas Reunidas _ Barreiros somos rIÇOs porque queremos22.a Secçãà--, - Barriga Verde - Avenida Hercílio Luz 69.a Secção _ Instituto de Educacão _ Rua Saldanh? cultura e um futu!O risonho,23.a Secção � Barriga Verde - Avenida Hercílio Luz Marinho' dentro da honestIdade para24.a Secção - Edifício Fiscalização dos Portos - Rua 70.a Secção - Casa Particular (José Pcheidt) _ RUD Os nossos filhos e os filhhosAlmirante Lamego Silva Jardim de nossos filhos.25.a Secção - Edifício Fiscalização dos Portos - Rua 71.a Seccão - Co'letoria Estadual (Térreo) _ Estreito Apercebam_se todos Os paisAlmirante Lamego 71.a-A Secção - Coletoria Estadual (1.<) andar') _ des�a grande verdade: Se o2fi.a Secção - Veleiros da Ilha - Rua Silva Jardim Estreito governo não m\v.lar o ensi_27.a Secção - Velejros da Ilha - Rua �ilva .Jardim > 72.a Secção - Biblioteca Muni.cipal _ Rua 24 de Maio no em Santa Cátarina cer-28.a Secção - Igreja de S. Judas Tadeu � José Mendes N.o 972 - Estreito tamente atingir� a estrada29.a Secção - Grupo Escolar "Getúlio Vargas" 72.a_A Secção - ComiRsariado de Menores _ Rua 2!1 zfro.Saco dos Limões de Maio N.o 9n _ Estreito.

Para Presidente da

o
z

..;

34.a Secção
.'{)ADÃOl NA PRÓXIMA. �EG�NDA FEIR�. você
1'1 Y2l'á exercer o sagrado direito ao voto. Se nao sabe
�',"':Ie deverá votar, verifiqu� no �eu título a Z�NA ell!
q�e está .ínscrito e a SEOÇ.AO. IN o quadro abaixo, voce

leealizará o prédio. Se, por acaso, voce perdeu o título,
nem por isso deixará de votar. Procure, O· local o�de vo

tou nas últimas eleições e encontrar� a sua. f�lha de
I votação. Não deixe de votar! O vgto � um dIreI.to g_a
rantído a todo cj.dadão, mas tambem e uma obt-igação,
prevendo a Lei Eleitoral penas de multa e detenção
parn 0.-\ faltosos.

1.U Se. cão - Edifício do Grupo Escolar Silveira de
Souza - Rua Alves de Brito - Cidade
Edifício da Comissão de Energia Elé
trica - Rua Esteves Junior - Cidade
Edifício da Escola Industrial de Floria
nópolis _ Sala da Biblioteca - Cidade
Edifício' da Escola Industrial de Floria
nópolis - Cidade
Edifício do Centro de Puericultura "Bea
triz Ramos"
Edifício do "Centro de Puericultura "Bea
triz Ramos"
Edifício da Sociedade
Florianópolis

R.a Secção - Edifício da Sociedade dos Atiradores de
Florianópolis

f).a Secção -r-r- Edifício do Grupo Escolar Silveira de
Souza - Rua Alves de Brito - Cidade

.ltr Seccão Edifício do Grupo Escolar "Padre An-
f�4 chieta" - Sala do 4.0 Ano - Cidade
l,.a Se,cão Edifício do Abrigo de Menores - Cidade
12..a Secção - Edifício da Es.cola I'ública Mista Esta-

dual de Três Pontes
. I' !R.a Seccão _ EdiÍ'ício da Escola Pública Mista Esta-

·

dual de ltacorobiJ 14.u Secção - Edifício da Es.cola Pública Mista Muni-
(f cipal de ltacorobi

Seccão - Edifício do Grupo Escolar "Olívio Amo-
·

rim" - Sala Miguel Calmon - Trindade
Secção - Edifício do Grupo Escolar "Olívio Amo

rin" - Trindade
Secção - Edifíc.io do Clube

nense" - Pantanal
Edifício da Escola M'unicipal de Córrego
Gl'ancje - Córrego Grande

Se�ção - Edifício do Grupo Escolar "José
Pereira" Saco Grande
Antônio de Lisboa

Seccão _ Edifício do Grupo Escolar "Paulo
·

tes" - Santo Antônio de Lisboa
Secção - Edifício do GrUDO Escolar "Paulo Fon

teR" - Santo A'ntônio de Lisboa
Secção - Edifício da Ec;cola Pública Mista Esta

dual - Santo Antônio de Lisboa
Sambaqui

Secçfí.o - Edifício do Grupo Escolar "Hélio Peixo
to" - Ratones

Se,ccão - Edifício do Grupo Escolar
.,

Cunha" � Canasvieiras
25.u ,seccão - Edifício do GI'UDO Escolar

·

.

Cunha" - Canasvieiras
26.a Seccão - Edifício da La Escola Estadual de Var-

·

gem Pequena - Canasvieil'Us - Vargem
Pequena

27.:1 Secção - Edifício da Escola I:ública Mista Muni-
cipal de Ponta Grossa - C�U1asvieiras -

Ponta Grossa
Edifício da Escola Pública Estadual de
Cachoeira - Cachoeira de Bom .Jesus .,-

Sede
Secção - Edifício do GrUDO Escolar Municipal de

Cachoeira - Cachoeira de Bom Jesus
--- Sede

SeC'ção - Edi-fício da Es,cola Pública Mista Muni
cipal - Cachoeira de Bom Jesus
Ponta das Canas

S.ecção - Edifício ela Escola Pública Mista Esta
dual - Cachoeira de Bom Jesus
Vargem Grande'

SC'ccão - Edifício do Grupo- Escolar Municipal

2.a Secção

3.ft Secção
I,

(a Secção

5.a Secção

P Secção

7.a Secção

Secção

Secção

do Vale
Santo

10.a

l'El>lTALc, .tllio· DE DIREITO DA l.a
� VARA DE FLORIANO'POLIS

Edital de Leilão
O Doutor WALDEMIRO

CASCAES, 1.0 Juiz Subs,
. tituto, Ida I," Oíreunscrí;
ção Judiciária do Esta

do, no exercicio pleno do

cargo de Juiz de Direito
da 1.a Vara da Comarca
de Florianópolis, S.C.,
na forma da lei,

FAZ SABER a tojos quarr,
tos o presente virem ou dê
Le conhecimento tiverem que,
no dia 30' de .setembro às 15
horas, à porta: do Edifício do
[i'ôrq desta Comarca, sita. à
Praça Pereira Oliveira, 10,
o porteiro dos auditórios, le,
vará a público leilão, a quem
mais der e o maior lanço o

ferecer, Os seguintes objetos
penhorados, nos autos n.

12.852,. de ação executiva,
que move F1;tANCrsCO AS_
PIS contra MOAIR LINDOL_
8'0 LUZ:
i 1.0 - Um balcão com 3m
de comprimento, de madeí,
ra, 54cm de largura, com 3
vidros de 69 x 43, e 4 mm de

I
espessura; 2.0 _ Um balcão

I

com 3m de comprimento, de
madeira, 54cm de Iargura,
com 3 vidros de 280' x 250 e

!mm de espessura; 3.0_

i Um balcão com 1,50 m de

.comprimento, ide maaet:r.._,
[;0 em de largura, com um

vidro de 40 x 80 e 3 mm de
espessura; 4.0 - Uma caixa
registradora marca Mínêx;
5.° _ Unia geladeira marca

,CLIMAX, eôr b�anca, altu

Im 1,50 m, por 50 em de Iar,
gura, n. 1010, corn motor
s/n: -6,0 _ Uma radiola,I
marca PHILIPS', com um rã •

I,
ilio da mesma marca, n.o

2509, côr creme, em perfeito
estado de conservação.

E, 'para que chegue ao co-

I nhecimento :d'e todos, man

dou expedir o presente edital
!.iue será afixado no lugar de
costume e publicado na for
ma da lei. Dano e passado
nesta cidade de Florianópo_
tis, Estado de Santa catarí,

.

na, aos dois dias do mês de
zetembro do ano de mil no
vecentos e sessenta. Eu, (as.)
0arlos Saldanha, Escrivão, o

subscrevo. (Ass.) Waldemiro

.Jascaes, Juiz de Direito.
Confere com o original.

Carlos Saldanha
Escrivão

.

�.

Mest.re escola

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Confirmada Q Requisição
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de . Pôrcas Pederais,1
.,

CARTA DE PO'RTO
UNIÃO

pôrt.o União, 25 de se

tembro de 1960
Dr. 'Rubens de Arruda

'Ramos: I

Florianópolis,- S,C'.
Correligionária e arrugo:
Vai-se pelo. final nossa

campanha. Procurei co�
tribuír um pouco pela VI

tória de nossos homens.
Considero-a coisa liquida e

certa. \ Aqui os eleitores �e
1958 do Pp.C., que entao
.votáram com Irineu, vo

tam agora todos com Cel
:'J. Aliás não é verídico o

que a rádio "Diário da
Manhã" publícou com r�s
peito a Osvaldo S�h�I�t,
presidente do Dll'etol'lo
Municipal do P.D,C. Se.
gund0 aquela notícia, êle
teria telegrafada ao Sena
dor Irineu hipotecandQ
lhe solidariedade. Osvaldo
Schmidt é meu tio e falei
com êle ontem. Negou te
nha telegrafada a tríneu e

afirmou estar solidário
com Celso. O telegrama é,
pois, invenção ou foi pas,
sado por urlenístae. Falso,
portanto o telegrama. Não
estranhamos tal , atitude,
nós que, conhecemos os

métodos do adversário, não
é, 'Rubens?
O P.R.P. 'está também

coeso com CELSO em nOE/

sos murncipios. Em 1958
alguns perrepistas foram
ludibriados por udenistas
e votaram . em Irineu e

I

����:��;��i�g�::a�!��\� ----------------------------R--E-lJ--tt--I-,Ã--O-·--[)--E---F-I-S-C--A--I-S--E---[)--IE-L-,-E-(jJ\[)()S
pio.
P.T.B. e P.S.D., todos

coesos com CELSO E DOU _
'

'rEL. Nenhuma dissidên
cia. Saulo, esteve aqui, mas
não . conseguiu adesões.
Acompanhou os udenistas
de cabeça baixa, vazia.,.

(Cont. na 2.a :;pág.)

ELEITOR SEM 'ITU·
LO VOTA
Alguém me falou a res

peito Ida retenção de títulos

por parte de certos cabos
eleitorais. Não se preocupe.
Saibam todos' que o elt'i�or
que tiver o tituló refi� em

mãos de terceiro ou houver

pcrdido, mesmo assim poide_
rá votar. Proeure saber no

cartório tm que secção se �
eha inscrito e no dia do pieL
to aprescnte-se na mesa dcsi�
gnada pois o seu voto sera

aceit,� sem �o�plicaç�es �c
qualquer es!>ecIe. A lei eleI

toral é muito sábia na ,>0111-
cão à matéria focalizada, vín ,

do dCl'l'ubar definitivamentl�.
com a llerm.issão dada ao

eleitor que', não estiver de

nosse ido título de mesmo

�Sgim votar, � escândalo �a
compra �l.e títulos eleitor H<;,
de que tanto se falava em

pleitos. anteriores. Uma ,ob,

servação: comprovada. a re-"

tenção, o infrator sera pro
cessado criminalmente, nos

têrmos do Cód. Eleitoral.

O eleitor só poderát votar

na secção mencionada no ,,('II

tit�lo, sjalvo os Ifisc�.is (��
. PaI·tido e casos excepClOnab

I'xpl'essamente previstos lia

Lei.

('fópico 'de um al'lig� do dr.

Marcílio Medeiros, mfegro
Juiz Eleitoral de Blumenau).

EM PALHOÇA SANTO AMAROE EM
A tato acima é do comício da Palhoça; a de baix o é de Santo Amaro. Sõbre todos os dois, a opinião uná

,nime é a de que [oram. os maiores já realizados ruiquêles prósperos 11W1.IZCZpZOS vÍ.?!inhos. Com discursos que
abriam os olhos do lJOVO para que não caissem pela seçuti :a vê,z na farsa do "velho colono", e que traçavam as li
nhas gerais do govêrno que irão realizar a partir de 31 de icuieiro, Celso e Doutel impressionaram vivamente o

eleitorado daquelas duas comunas, sendo esperaâa estup cnâa vitória das fôrças oposicionistus.:
....

Amanhã, e não hoje como f'ôra anunciado às 19,30
horas, no auditório da Rádio Guarujá, os fiscais e dele

gados de partidos, da coligação oposicionista, deverão
reunir-se para debater assuntos pertinentes à fiscali
zação e receber instruções sôbre o modo. de exercerem

as funções no dia 3.
Para essa reunião as direções partidárías pedem,

com vivo empenhoy a presença dos srs. f'iscais e delega
dos.

Em tôda parte do nosso admirável oéste, as .cara

vanas se cruzavam. Organizavám-se comícios. Aqui,
Atílio Fontana, lutador admirável; mais adiante, Le

noir; depois, Serafim Bertaso, Arnaldo Mendes e aque-
la turma de chóque de Chapecó que não leva desaforo

RENATO
BARBOSA para casa. Viajávamos, pela madrugada, o Deputado

Lenoir Vargas e eu de ISéde Capela (município de Ita

píranga), em demanda da cidade. Estranhámos luze" de
lanternas, )10 mato, á beira da estrada. Parámos. Eram dois comerciantes
das redondezas que, receiosos do sub-tenente' delegado e do fiscal de Fa

zenda, ,pI'egavam propaganda dos nossos candidatos nas árvores que ladeia
vam o caminho. Eu não 'podia imaginar que iria encontrar até nossa frontei
ra com a Argentina e Paraná tinindo de entusiasmo pela causa da redenção
catarinense. O Deputado Quirino Flach e o vereador Rudi Gerck soltaram
ge pelo oéste com essa inigualável disposição com q:1('; os integralistas se

habituaram a topar paradas.:

Não foram felizes as vedetes do Tribunal de Contas: - o ilustre
economista Sr. Ministro Vicente Schneide'r, nome altamente prestigiado, pe
la espe,cializada cultura, nos melhores círculos fazendários do país, entre
g'ou 25 mil a um colono de verdade de Itapiranga, para que êste Íhe assegu
rasse para o colono de araque determinada votação. O hom2rn sil'i1ples em
bolsou o cobre, - última emissão INCO ... -, e disse ao ex-prefeito Artur
Gerck, fazendo-se ouvir por S. Exa., o Ministro: - Agora, sim. Estou calca
do para trabalhai' pelo Celso. E, na sua linguagem simples: - Esse ProÚs
sol' que anda por aqui (era eu) disse bonito que o Cardeal do l�io mandou
que nós, católicos, tomássemos o dinheiro que nos oferecessem, mas, desde
que o fi�éss�mos, estariamos, em 'consciência e como bons cat6li�os, obri
gados, nao so a votarmos �contra quem nos déra o dinheiro, como' a trabalhal'
cOl�t�'a os seus, c.andidato� ..É que eu expliquei, esgoelanc]o-me, naquelas' co
letIvIdades catohcas, o s-abJO conselho de S. Eminência o Cardeal Arcebispodo R;io'rle Janeiro...

.

,

O OESTE Na sua plataforma de govêrn o, o sr. Celso Ramos,
depois de haver observado que nas mais longinquas ,co

marcas do Estado, de La, instância, a presença ,perma
nente do Juiz de 'Direito é fatal' de tranquilidade para
a população, de ordem, de garantia - verificou <tam

.iém que essa permanência tem sua, maior dificuldade
11� f'ator moradia. E COmo' solução racional, de interesse
social elo Estado, incluiu no seu programa a conatru ,

ção de residências para juizesf nessas comarcas, .para

que não persistam vagas, com enormes prejuizos 'pala
o povo.

xxx

Um anOt e tanto depois, surge ulna propaganda do
';I'. Bornhausen com esta prqmes'sa': "Providenciará re

sidências satisfatórias para os juizes em todas as co

marcas."
Precisará comentário, ?? Qual a solução honesta

e a eleitoreira?

S. Exa. o Ministro Olavo Eric, igualmente de renomada cultura, ho
mem a quem a lei deferiu todas "ás vantagens' e garantias all'ibuídas aos De
sembargadores, e sem os onus res.pectivos, permaneceu em outra faixa: _

de permeio com as calúnias 'contra Celso, babujou, miseravel e covarde-
mente, sôbre a memória do saudoso Presidente Nerên Ramos, a quem o·
país reverencia como preito de' elementar justiça ... Mas tôela medalha tem
reverso e a lei que criou o Egregio Tribunal de Contas estabeleceu duas
exigências para' a nomeação de seus membros: notável saber jurídico e com
provada exp€l'iên.cia da cousa ,pública.

(CONTINUA NA 2.a PÁGINA)

Ao Egrégio Tribunal Regional comuni
cou o Tribunal Superior haver requisitado
fôrças federais para as zonas eleitorais de

-Araranguá, Laguna, Tubarão e Tijucas.
Enquanto isso a propaganda da U.D.N.

cóntinua afirmando que não será concedida

I a garantia das forças federais.

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 30 de Setembro de 1960

"DINHEIROS AZINHAVRADOS EM
,TROCA DE CONSCIENCIAS"
Declarações do dep. Doutel de Andrade

sôbre boletins difamatórios - já tomou pro
vidências para apurar as responsabilidadesj->
Agravo aos companheiros do interior, as

acusações feitas ao candidato.
.

(Entrevista de SILVEIRA LENZl)
Provocando contato com ('prtos folhetos distribuí-

o candidato à' vice gover- dos pelas diversas regiões
nança do Eó', o, deputado do terrítórío catarínense,
Doutel de J� ; .. ade, que se alusivos íneluelve . à sua
encontra em nossa Capital, pessoa.-
no final da grande [orna- Perguntamos I de início,
da cumprida pela Aliança como o candidato encarava.
Social-Trabalhista, proeu- o aparecimento daqueles
ramos colher as suas ím, panfletos?
pressões, a respeito. de (Cont, na. 2.a pág.)

AO NOBRE PROFESSORADO BARRIGA ..

VERDE
Professor arrugo, certamente já leste as mensagens

que te dirigí, publicadas no jornal "O ESTADO". Creio
em ti, pois tens cultura, tens personal idade, porque és
educador. Creio em ti porque sei perfeitamente que,
(amo educador não irias ser a causa, cujos efeitos des-

,

truiram a preparação do homem brasileiro pma o d i» •

de amanhã, votando num govêrn o udenista que t an
í

o«

males já causou à Educação em Santa Catarina. Sei
que tu não é� traidor da missão que abraçaste. Sei que
tu não és um Judas no meio da classe, corno foi o Isca
ríótas entre os d iscipulos do Divino Mestre dos Mes
tres. Sim, professor, porque todo o professor cntarinen
se, ocupe êle o cargo de Delegado de Ensino, Inspetor
Es alar ou Professor em quaisquer disciplinas do cur

rículo educacional, que votar em elemento ela U.D,N., (� ..
a I Traidor de si mesmo porque calca aos pés o di.

ploma de! professor; porque menospreza o título de
educador, colocando-se na classe dos que naseeram

dos pés elo Buda; pqrq ue n ào dá a sí própri o OI dovid»
va101' perante a SOciedade, servindo de usc ra vo aqueles
que tem' o rêlho na mão ; porque beija aquelas mãos

qu o surraram; beija aquelas mãos que se rl'g11C!'ain
para assinar atos de perseguição a seus' colegn s.: dis
pensando-os, exonerando-os, removendo-os ou tr.in
cando-os em mil dificuldades, a fim de que- não fôssnm
atendidas as suas reiviudicaeões : beija as mãos da
queles que O' jogaram abaixo de todos os quadros' de
aumento que por aí sugiram : beija aquelas mãos que
vetaram' os decretos que amparavam o nesso Profcs
sorado :

b) É traidor da família porque não se lembra de
que os pais' passaram sacr-ifícios para .que êle estudasse
e obtivesse um diploma; porque, querendo que a educa
ção dos futuros', homens do Brasil decaia, como está
acontecendo, inclui seus filhos mim turbilhão de ruí-

,nas da civilização e da cultura; porque é egoísta, opor
tunista; 'porque quer Deus para sí e diabo para os

outros; (Continua na 7.a página)

Aquele' amigo inveterado da caninha, numa

cidade do interior, andava ziguezagueando, dedo
em riste, voz pastosa, anunciando:

- Comprei o Trineu! Comprei' o Irineu l Com
prei o Irineu ...

Se êle anunciasse que comprara o outro can

didato.ipor certo seria logo nomeado invesf.igador,
a Cr$ 10.000,00 par mês e portaria sem' ônus para o
Estado ...

Ma» o anúncio dele era aquele e a policia me
teu-o nQ" xadl'ês. No dia seguinte, curado da car

raspana, 'depois de veriüeal' aonde estava chamou
o carcereiro para saber porque fôra el{gaiolaclo,

- Você andava na água, a" dizer que havia
comprado o Irineu!

- É sempre assim. " .Não me corrijo ...
Um" pouco e já começo a eompnir abacaxí, ..

(juilherme Tal

nebo

/
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