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Opo ição vence

�eJso e Duulel continuam li�eraD�o
.

o pleito
ASSEGURADA A :ELEIÇÃO' DE

CELSO
-

E DOUIEL

DIRETOR ANTHlO mARIO J)�

lWBENS DE AlU1UDA RAMOS

i·/"

Divulgou a Rádio Diário da Manhã, ontem, por

volta das 24 horas, que o pleito para o govêrno do Es

tado já estã decidido, com a vitória de Celso Ramos e

"Doute! de Andrade.

(ELSO VENCEU' NA LAGUNA: 639
VOTOS PSD-PIB ELEGEM PAULO

. CARNEI'RO PARA PRIEFEITO
'As 14 horas de ontem terminaram os

trabalhos de apuração do pleito da Laguna,
verificando-se expressiva vitória dos candi
datos da oposição, srs. Celso Ramos e Doutel

. de Andrade.
Os resultados finais são Para Presidente da Repú-

os seguintes:
Urnas apuradas - 36
Eleitores qus votaram

- 7.050
CELSO - 3.665
IRINEU - 3.026

Para Vice-Governador Para Vice-President.e
DOUTEL - 3.548 JANGO - 3.600
C. GOMES - 2.301 MILTON - 1.827
MARTINHO - 254 FERRARI _:_ 697

O candidato à Prefeitura da Laguna, pela coliga
ção PTB-PSD; sr, Paulo Carneiro, venceu o pleito pela
vantagem de 855 votos, derrotado o candidato da UDN.

blica
LOTT - 3.435
JANIO - 2.547
ADEMAR - 472

ARCEBISPO DE SANTIAGO DE CUBA
ATACOU O COMUNISMO NO PAíS EM

NOVA, CARTA PASTORAL
HAVANA, 5 (U.P.I.)

O arcebispo católíco de
Sant.iago de Cuba, monse
nhor Enrique Perez Se
rantes, atacou o comunis
mo em uma nova carta
paetoral lida domingo em

tôdas as igrejas de suas

dioceses, segundo ínror,
mações agora chegadas a

esta Capital. Cóplas ' da

pastoral, condenando o

avance do comunismo, ro,
ram entregues a todos 0S

fiéis qUe compareceram
às igrejas. Êste é o primei
ro : .. rovimento firme da
igreja católica de Cuba
contra a influência do
Kremlin, desde qUe Fidel
Castro atacou os sacerdo
teu estrangeiros em Cuba
como "faGcistas" durante
um de seus discursos .tele
visionados, há algumas
eemanas.

escasso papel, protegendo
a indústria. O diário inde-

pendente "Inf<:n;macion"
apareceu terça-reíra com
12 páginas regulares e

quatro de rotogravuras,
em lugar das quarenta
com que saiu na segunda
feira. Omitiu ainda doze
páginas de anúncios qua
lificados. O decreto de li
mitação de' pagmas foi
firmado pelo ministro de
comércio, Raul Cepero Bo,

nílla, advertindo êste que
uma infração poderá dar
margem à instauração de
um processo-crime contra
os edítores.
Uma clinica médica em

um dos distritos mais po
bres deeta Capital foi fe
chada e as monjas católt,
cas que a administravam,
voltarão à sua sede na

Filadélfia em virtude da
tensão nas relações cuba,
no-norte-americanas. As

'

monjas, pertencentes à or;
dem das Irmãs Missíoneí.,
ras da Santíssima Trinda
de, admínístraram a clíní
sca durante mais de 12
anos.

A oposiçao no Estado de Santa Catarina, forma
da pelos Partidos Social Democrático, PTB-PDC-PL
PRP continua liderando o pleito, com larga margem
de votos sôbre O candidato situacionista sr. Irineu
Bornhausen.

Computados os votos da maioria do eleitorado

catarinense, delineia-se a vitória dos candidatos Cel
so e Doutel.

CELSO .

IRINEU .

Diferença de .

'DOUTEL .

CARLOS GOMES : .

MARTINHO CALLADO .

Diferença de .

PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
JÂNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.303.398
LOTT 1.950.787
PARA A' VICE-PRESIDÊNCIA
JAIN'GO 2,497.332
MILTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.410.341
FERRARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.459.401

Diferença pró Jango 86.891

Em Santa Catarina levando-se em conta, o número

de votos ainda por apurar e as zonas, que são franca

mente favoráveis aos candidatos da oposição, prevê-se
o crescimento da diferença, sôbre os srs. Irineu Bor
nhausen e Carlos Gomes.

N o plano federal. continuam vencendo por larga
margem de votos os srs. Jânio Quadros e João Goulart.

Os resultados acima foram coligidos às 24 horas
de ontem, e a estas alturas já devem estar bastante al

terados.

INUNDA(ÕES NA
t

LIMOGES, 5 (FP) - A
ordem de evacuar todos os

povoados e aglomerações
às margens do rio Creuse,
foi promulgada pela Pre
feitura do Departamento
de Creuse, situado no cen

tro da França, em conse,

quencia do crescimento do
volume de aguae inusitado
daquele rio. Foram. obser
vadas certas fendas na

represa de Chantegrelle,
pela qual passa o rio Creu
se, mas, a Prereítura des,
;mente categoííícamente

7.000 MINEIROS EM

GREVE
SANTIAGO DO CHILE,

5 (A. P.) - Os dirigentes
sindicais' c os represen-
tantes da companhia
Anaconda reínícíaram ter,
çacfelra as negoclações à
procura de uma solução
para a greve dos 7.000
operários, a qual paralí;
sou já há' quatro dias a

grande mina de cobre de
Chiquicamata. Um porta,
voz da companhia disse
que se podia contar com
uma rápida solução do :3.S_,
sunto.

193.511
177.049
16.462
178.227
160.484
11.505
17.743

FRANCA
•

certos rumores segundo os

quais a represa teria cedi
do.

A ELFFA
.

.

( CI P. D. M. R. )
Para não perder � eostu,

'me, a ELFFA - com per
dão da má palavra - on

tem voltou a falhar, dei
xando em completa escuri
dão, durante uns 15 minu
tos a Oapital barriga�verde.
Os trabalhos de apuração

da 13.a Zona foram para.'
Il�zados em lvirtulde disso.
Nas praças e ruas da cida
de milhares e milhares de

pessoas grttavam protes
tando e dando vivas

-

aos

candidatos CELSO E DOU
TEL, d� Oiposiçãp, que lli
deram .» pleito no Estado,'
Com a vitória que se a ,

presenta sem Icontestação,
por larga margem de votos.
a dita cuja tem, seus dias
contados, pois na sua pla
taforma de- g-OVêl'110 está
prevista a sua extinção.
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EDIÇÃO DE HOJE - 8 PÁGINAS
I
I

:Povo a�lau�e Celso: vitória se a�roxima

massa às ruas.

Nos altos do clube recreativo 15 de novembro,
"quartel general do PSD e os partidos que o apoiam
sado-. De SUílS janelas, de quando em vez Iaztam-s«
sados, gritando eufóricos CELSO CELSO. Foguetes

local onde funcionou o

o movimento era desu
ouvir oradores imprn
espoucam sem cessar,

Com os resultados que vêm chegando do interior, plenamente favo
ráveis ao candidato Celso Ramos e seu companheiro de chapa Doutel de
Andrade, o povo de Florianópolis não esconde seu entusiasmo, saindo em

ILUSTRARA'
M,AUROIS

o candidato situa- A diferença foi de

cionista, sr. Irineu 392 votos.

13ornhausen, nova

mente perdeu na sua

terra natal. ,; Itajaí,
dando a vitória, em

bora mínima, ao sr.

iCelso IRamos, deu
mais uma demonstra

ção de repúdio ao seu

filho, condutor de
Igrupos ( econômico's
nocivos aos interêsses
do Estado.

Ciência avança

1M ORBITA SATELlTE CAPAZ 'DE CAp·
TAR E TRANSMITIR MENSAGENS
CABO CANAVERAL, 5

(A. P.) Os Estados
Unido" colocaram em ór,
bit-a, boje, um satélite d�
cérebro magnético que se
espera sej a o precursor de
um síetema global' de- co',
munícaçôes para às fôr
ças militares norte.amerí,
canas. O "Courrier I B",
de 250 kg. de pêso e um

diâmetro de 1,30 mts. foi
lançado dêste centro de

provas, às 12,50 horas de
hoje, na ponta de um fo
guete "T'hor-Ahle.Btar", de
duae etapas. Pouco menos

de duas horas depois o di
retor elo projeto ·"Corrier".
Benedíct R. Jacobellis, dis
se aos jornalistas: "O sa,
télite está em órbita, sem)
instrumentos estão / fun
cionando e estamos rece,
bendo informacões muito
boas". JacobeÍlis revelou

que as característicaa exa

tas da órbita ainda não
haviam sido determinadas
mas qUe a mesma "era

. muito satísfatórta". Havia
.sído planejado colocar o
satéütte numa órbítn cír.;
cular, a uns 560 km. de al
tura. Êflte satélite foi de,
senhado príncfpalmente
pare receber é r-egistrar
mensagens em teletipo, à
grandes velocidades, e re

transmiti.Ias, depois, a
outra estacão em terra.
Também pode retransmi
tir a voz e erreíar ínstan,
t1.neamente meneagens de
uma estação para outra.
A estação localizadora

da emprêsa de rádio "Mac.,
Kay", situada nesta loca
Iidnde, em Long Island in
formou haver captado sí,
naís do novo satélite
"Courríer" às 15,� horas
da tarde de ontem.

O govêrno ordenou aos

[ornais que limitem 'suas

.edíções a- 16 páginas du,
rante a semana e 25 aos

domingos, em uma cam,

panha qualificada de es

fôrço para economizar o

I
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blic�. Estejam os adversários tranquilos
Pela marcha da apuração do pleito, e nao entrem em pãníco as famílias ude ,

a vitória do Sr. Celso Ramos se encon- níutas, pois as pessedístas sabem nas
tra á vista. Dlfícil, senão impossível, se- propri�s _

carnes, ? que isso' representa
rá modificá-la,

"

a esta altura dos acon., em aflição e angustia. No grande govêr
tecimentos. Pelo nosso temperamento no, repontante das urnas, niQguem mais
corda.to e cordial, jámaiS tripudiaria- sofrera, nesta terra, pelo simple� fat.o de
mos sôbre o vencido, mas saibam t.odos, ter, ou haver tido, convicções contrárias
nos quadros da ambiência estadual: - ao mesmo, como ocorreu em 195h
o novo Governador, ao ee empossar a 31
de janeiro de 1961, não repetirá aquele
tenebroso períOdo de perseguições, inau
gurado, nesta. terra tão generosa, a 31
de janeiro de 1951, apenas interceptado
pela inesquecível Governador Jorge La
cerda. O povo, urna a urna, vem restau
rando a alta dignidade política e as so
berbas tradições moraiu catarinenses. Ao
crescer, como se fôra bóIa d.e neve, a vo

tação esmagadora e fulmin.ante do Sr.
Celso Ramos, aumenta na mesma pro
porção o enternecido orgulha que sem

pre tive de minha gente.

PARIS, 5 (A.P.) - De ,

pois de entregar ao pintor
brasileiro Cândido Porti_
narí a íluetracão da edi
ção de luxo de "'0 Poder e

a Glória", o mais famo
so dos r o m a n c e s de
Graham Greene, a Editôra
oanmard acaba de con.,

vídar o meSI11.o artista pa;
ra Ilustrar a edição de lu
xo de dois romances de
André Maurois. As Ilustra;
ções para o livro de Greene
tiveram grande êxito, por
captar Portinari, em pro;
fundidade, o espírito dra
mático do romance e do

próprio México. Se o con,

víte para ilustrar, na edí ,

çâo francesa um roman

cista inglês, já foi uma

escolha honrosa, mais aín,
da é o de agora, quando o

pintor brasileíro é chama
do a ilustrar livros de um

autor francês da popula
ridade de Mauroia

Te-"TI sido êste um gran
de ano para a arte de
P{)rtinari na França. Êsse
segundo e extraordinário
convite de Gallinard é ex,

pedido num instante em

qUe os jornais franceses,
ocupando-se da exposição
do Museu de Arte Moder,

IIAJAlr na do Rio em �ari.s, _ desta
cam a contribuícão de

____ o Candido Portinari.-

IRINEU BORNHAUS'EN PERDEU NA 'SUA
TERRA NATAL

12' lona: Venceu a O�osição
MILTON - 3.923
FERRARI -;- 821

Para Governador
Celso - 4.956
IRINEU - 4.693

A apuração na Capital,
chegou ao seu final ainda
na tarde de ontem, trans
correndo, assim, os traba _

lhos num ritmo acelera
do, sem embaraço ne
nhum.
Os reeul tados foram os

seguintes na l2.ft Zona.
LOTT - 4.456
JA.NIO

.

- 4.449
ADEMAR - 501

Para Vice-Presidente
JANGO - 4.388

Para Vice Governador
DOUTEL - 4.477
C. GOMES - 4.381
MARTINHO - 572
13ft. Zona: Venceram os

- candidatos oposicionista'.
.

Na edição de amanhã da
remos pormenores.

Celso venceu em·Joinville
o Candidato da maior coligação já surgida em Santa

Catarina, (formada pelo PSD PTB PRP PDC PL) sr. Celso

Ramos, venceu espetacularmente na cidade de Joinville, redu..;

to tradicional da UDN.
Embora por margem de voto� mínima, a vitória de Cel

so naquela comuna catarinens� espelha bem a situação em que

nos encOntramos.
CELSO - 13.870
IRINEU 13.445

Diferença de 425 sufrágios.

HELMUTH FALLGATTER
Diferença de 581 votos.

Resultado final:
14.428. P. BORNHAUSEN - 13.847

JOINVILLE:

Helmum· fall�atter eleito: Derrota�o Paulin�o Horn�ausen
Sénsacionalmente vitorioso o candidato Helmuth Fallgatter à Prefeitura Muni

cipal da Manchester catarinense. O sr. Paulo Bornhausen, seu opositor, muito embora es

tar sendo apoiado pela UDN, que governa o Estado, não conseguiu sobrepujar o candi-
dato da coligação. /

O govêrno que vem aí é po,rtador de
ampla mensagem e de mentalidade dife
rente, trazendo ás mãos notavel plata
fórma, lançada em moldes técnicos. Os
pre�tigiosos partidos, aliados para a es
petacular e merecida vitória, sentem a
alta responsabilidade que lhes assiste
na execução de intensa tarefa reeupe�
ra.dora. Compreend:em todos; no seu alto
patriotismo, qUe a Administracão não
deverá �er perturbada pelo excesso de
partidarismo. Doloroso, profundamente
doloroso mesmo, após um decênio de lu
tas tremendas e diárias, que, vitoriosos

O Governador Celso Ramos não se na guerra, perdessem êle� a paz para o
perderá peloE.! m.eandros de baixas ret.a- adversário. Santa Catarina-está funda
liruções ou em melancólica tricotagem de da em um paralelogramo de forças
estreitas e apertadas vindictas. Os in- atuantes e o propl'io Sr. Gelso'Ra>mós
justiçados, porém, enc.ontrarão, na alti- seria homem de :pem assumir o govêrno
vêz do Chefe do Governo, elementar e se lhe fOE.!se exigida a quebra ou sequer ô
inadiávp-l defesa. Não se voltará ao cer- comprometimento da respeitabilidade
co aOS pequenos e aos humildes, a mo- t.raçC? característico de sua 'formação:
d:estas professoras derrotadas, porque, PreCIsam as agremiaC(ões vencedoras
em 1951, como ainda hoje, se filiam ao permanecer confraternizadas no esquê
PSD. O Sr. Celso Ramos, entretanto, ma de 3 de ou�ubro, insensiveiE.!, com a
oporá imediato embargo a fornecimen- mesma admirável vitalidade ás mais
tos ilegais, /a; festejados heróis de' câm- sedutoras e redoiradas promessas para o
bio negro, a procuradores exchlsivos de ano p!1.r.l!l:mentar de 1962, impedindo,
Municípios para o recebiment.o de quó- pa�a_ ll1IClO de conversa, a anunciada
tas do art. 20, que lhe são constitucio- eleIçao �o �r. Heriberto Hul�'e ao Senado
nalmente devidas, com o compromisso da RepublIca. Bastam, ali, O· Sr. lrineu
de adquirirem em firma� determinadas Bbrnhau.sen e o Sr. Saulo Ramos. Três é
custosa� viaturas sem concorrência pú- demais... .

SSSSSSs.:S\SSSS\SSiSSssSSSSSSSSSSSS$SSSSSSSSS\\\SSSSSSSSS'3i$$iiSi\
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quinta Feira, 6 de Outubro de 196Ó

ANIVERSARIOS srta. Regina Patricíá,
FAZEM ANOS HOJE: sra. wanría Luz dei Souza

- srta. Edi Oliveira, ·filha do srta. Cleura Elí Barbosa
sr. Ari Bernardes. e de sua srta. Arlete FeUpe Vaz
exma. espôsa d. Eulália - sr. Alaor Marques de Sou-
Carvalho de Oliveira. sa,.
sra. Nadír Góulart Neto - sr. Walter de Olívelra

- srta. Arína Beck Cruz
- srta. EH Terezinha Meira. - srta. Maira Zélia Franzoni
- srta. Maria das Neves Rosa

li>.

PROGRAMA DO MES
O'U 'T U B R O

DIA 8 (Sábado) -

Soirée com Angelo Di Mare - Cantor e artista
do cinema italiano.
Mesas na Secretaria.

�:�·4.:4.��..:.-a,,:, !i�.���·����_I��.���:1i·-�,:���r�·-··
DIA 23 (Domingo) -

Encontro dos Brotinhos
DIA 29 (Sábado) -

IS.oirée - Clube da Lady em benefício da Socie_
dade Amparo a Velhice.
Apresentação da cantora "Ana Lucia"

DIA 30 (Domingo) -

Soirée - desfile Barigú dos Comerciários.

APEDITIVOS
tAUS1C'A DOS
DIAQIAM'tNT� DAs /9AspaH�'

,�.\.,.._,'"'__''''
�\

II.

OSVALDO MELe
LUTANDO SEMPRE, MAS VENCENDO - Floria

nópolis sempre viveu lutando com poderosas forças
adversas. '

Lutando bravamente, pondo a servico de sua so
brevívêncía todos os m-aiores e possíveis ·esforços nêste
sentido.

Tem passado por decepções, por amarguras, sofren
do desilusões, ingratidões que a colocam em dif iceía
posições.

Esquecida! posta à margem mesmo por aqueles que
nascidos no seu chão respondem, aos seus apêlos justos
e dignos, com um desprêso que chega às raias de uma
indignidade.

Mas, lutou sempre.
Lutou bravamente contra todo o grosso de seus

ferrenhos inimigos e lutando elegeu num pleito renhido,
a Osvaldo Machado, que tudo tem procurado fazer em
seu benefício; embora os percalços que surgem a cada
momento procurando impedir seus acumulados mas,
também, vitoriosos esforços.

'

Agora está ajudando a eleger Celso para governo
do Estado.

Com uma" parcela .de contribuição para muitos,
abaixo do que se esperava porém lutando com um leão
ferido, pingando sangue das suas chagas abertas,

Já agora no entanto, esperançosa de dias melhores
para recuperar-se, para tomar posição no lugar que lhe
compete. '

Ilhéus e não ilhéus amigos desta encantadora terra.
Esta 'coluna sauda a vocês.
E espera de todos uma cooperação decidida.
Franca, leal, corajosa, capaz de se 'transformai"

numa barreira que impeça o trabalho dos que sempre
a menosprezaram.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIAR lO DE SANTA CATARINA

.,�
VV

1 - Circulou pela Capital
em grandes recepções o

movimentado cronista Na,

gel de Mello.
:l: * *

2- Joice Ramos, um bro ,

tínho que fez sucesso em

uma das últimas reuniões.

3 - A cidade de Criciuma

elegerá sua "Miss -::::fegante
Bangú", no próximo dia
22. A renda da citada festa
reverterá em pról do Asilo
de Mendicidade.

:;: * *

- Agradecemos a gentileza
de seu convite.

�OlUNA' CATOLIt)J
..

A. 8CHMIDT

VEN'ENO PUBLIC'O
Precisamos de saneadores. O Brasil é grande, espe,

rançoso e variado. Mas o inimigo também é crescido, e

impertinentê por cima. Repito que precisamos de sanea
dores. Não só dos de mosquitos, malária e doenças f isi
caso Falo agora de um saneamento moral. É tempo, As
coisas no Rio estouraram, mas perigam de novo voltar
à normalidade anormal de antes. Não podemos tolerar
sujidades nas bancas de revistas e jornais. Não pode,
mos permitir que continuem sendo vendidos êsses arsê
nicos pelas esquinas de nossas ruas.

Ainda na última têrça-feira assisti a uma cena

honrosa. Estava eu no ônibus que fizera ponto perto
de uma banca. Vi então a jo�em comprar um dêsses
folhetos imundos. Sei onde ela'mora e 'conheço a famí
lia. São pobres, da favela. Os irmãos menores não têm
roupas para vestir; os dois que vão à escola não cal
çam sapatos, nem usam uniformes. Eu quem lhes dei
as cartilhas. A mocinha que .comprou a revista mal as
sina o nome. Tenho certeza de que a comprou exclusí ,

'vamente para ver as fotografias. Pondo de lado o pro
blema do custo e da fome (porque ela precisava dos
Cr$ 10,00 para comer), o só 'problema moral assume

pesadas proporções, Três dias depois, por dever de of í
cio, passei pela favela. Atravessei a frente do barraco
da família. A jovem lá 'estava. Retribuí o 'louvado seja'
e indaguei pela revista. Soube então que já não estava
mais com ela, mas com o Paulo. Ora, meu Deus, êsse
Paulo, irmão dela, é um menino de 11 anos e se prepara
para a Primeira Comunhão. Túdo o que posso ensinar
de pudor, educação, sinceridade e vergonha, aquela
maldita revista me arranca da alma do menino, com as

fotografias despudoradas, indecentes e desavergonha ,

das. Com, quem devo reclamar? Com a menina? com os

pâis dela? Com o [ornaleiro ? Isso tudo de nada me vai
adiantar enquanto continua nas bancas a imundície. É.
tempo de a Justiça ser rigorosa. As revistas imora is,
tôdas essas revistas de chantagem e exploração da in
timidade humana, estão manchando a, imprensa brasi
leira. ISeus redatores e donos

_
são realmente canalhas

públicos, indignos de qualquer título jornalísticb. A po_
Iícia, que já começou a agir, não pode 'dar para trás,
enquanto continua a desonra nacional.

Frei Clarêncio Neotti, O.F.M.

4 - RIO - O Hotel Gló ,

ria, desta vez hospedou os

Brotos Elegantes do Brasil.
O show de elegâneía e �
za na piscina do Hotel é

\

realmente ,npress10n,alnte.
* ::: :I:

5 - Ana Lúcia, a cantora
eatarínense que faz suces

SO nas Rádios e TV;" ele
São Paulo, estará em Flo ,

rianópolis; no próximo dia

28 cantando no Clube Do ,

,

ze, em prol dos Velhinhos.

* * *

8 - O aplaudido artista

clnematográfíco, "Pituca",
está circulando em nossa
Cidade,

";1: * :{:

14 - Deixarei de apare
cer com minha coluna, POl'
alguns dias, Motivos, que
só o Rio, poderá explícâr.
Até breve.

15 - O Clube 15 de Ou

tubro, vai acontecer com

baile de gala na data 'de
seu aniversário.

INDUSTRIAL MAD'EREIRA SOCIEDADE
ANONIMA Ass'embléia Geral
Extraordinária - 1.a Convocacão

• ,

:i: * *

6 - Edgard Pinto, feste
jou "niver" com jantar 'no
Querência Pálace.

7 - O casal Deodoro VieL
ra está espe�ajndo' a

9 - O jornalista Paulo da

Costa Ramos está convi
dando a escritora Marilja
São Paulo Pena e Costa,
para sua apresentação] no
programa "Gente Impor
tante", ATENÇÃO

Preparam-se alunos para o

exame de admissão aos cur,

SOs ginasial e básico. ,Ensina_
se matemática para alunos

do gínasíal e básico, até a

3." série.
Rua Monsenhor Topp, 30

:;: * *

10 - María Beatriz Wil'di
Vrnhaes em uma das reu,

niões sociais circulou muí,
to bem acompanhada.

:;: * *

11 - A moda para a

"Primavera"; côres claras.
e cambraia bordada, em

grande moela - Marcarão a·

elegância do mulher brasi

leira, as rendas,
* * *

12 - Comenta-se ainda a

festa, de Terezi'llha. Amim e

as atenções para com os con

vidados de parte da sra.

Ilza Amím.

Pela presente ficam convidados os senhores acio
nistas a se reunirem. em assembléia geral extraordiná
ria, a realizar-se na séde desta sociedade, na Rua 15 de

>.Novembro, s.n., nesta cidade) Estado de Santa Catarina,
às oito (8) horas do dia 18 d,e outubro. de 1960 a fim de
tratarem sôbre a seguinte

�

ORDEM DO DIA
1) 'Discussão e aprovação da proposta da diretoria re

lativa ao aumento do capital 's�ial e consequente
alteração do artigo 5.0 dos Estatutos Sociais.

2) Outros assuntos de interesse da sociedade.
Videira, 27 de setembro de 1960

Arnaldo Anghinoni - Dir. Presidente
Antonio Abilio Luvisa - Dir. Comercial

13 - Vera Maria Melo

Luz, festeja amanhã, os

seus 15 anos - Desejamos
a aniversariante, Os

.

me

íhores votos de felicitações

POIt-COS

NSSS%S%S'S�%%%%S%SS%SS$S%%SS%\S%S%SSS%SSS%SSSSS$SSSSSSSSS'
PINTOS DE UM DIA

DAS RAÇAS "NEW HAMr�SHIRE". E "WHITE AMERICAN" '_ QUANTI
DADE MíNIMA PARA ENCOMENDAS: 100 - PROCEDÊNCIA: "GRANJA
PERDIGÃO" VIDEIRA - SÃ:NTA CATA'{tINA.

P E R Ú S\ D E
�

U DI
DA RAÇA "MAlVIOUTH BRONZEADO BROAD BREST" '(PEITO LARGO)
QUANTIDADE MíNIMA PARA ENCOMENDAS: 50 - PROCEDftNCTA:
"GRANJA PERDIGÃO" - VIDEIRA - SANTA CATARINA.

DAS RAÇAS "LANDRACE", "BERKSHIRE", "DUROC-JERSEY" E "WESlSEX
SADDLEBACK" - COM E SEM PE'DIGREE - PROCEDÊNCIA: "GRAiN'JA
PERDIGÃO" - VIDEIRA - SANl'A CATARINA.

DIA

REPRODUTIVOS

PEDIDOS PARA "PERDIGÃO SIA COMÉRCIO E INDúSTRIA" - CAIXA
POSTAL N/ 20 - VIDEIRA - ESTADO DE, SANTA CATARINA. -

'SSS%SSSS'S%%SSSSSSS$SS%S\SSS%'SSSSSSSS%%SSS%SSS*SSSSS��

o l4Wlor�SO de
Ca.Jo Popu.Íht- do Bro.s�

'-

A VOZ DE OURO

1960
."'� pela
RÁDIO GUARUJÁ
EM ON,OAS MEDIAG t CURTAQ•

I
•

L� PA�'C"� E GANHE EgTES PR[MI�,
J � UM RAOIO FONOGRAfO Ase 1QbO FÃ RA o

.

VENCEDOR 00 CONCURQO EM QANTA CATARINA

sUMA VIAGEM ADG HnA009 UNIOOG PtLA REAL COM
EgTADIA INTflRAMEN1I PAGA POR 15 OIAg

ii' di CONTRATO EM RÁOIO E "ifLEVlgÃO POR UM ANO
> Ii ,i AO V(NCEOOR DA fINAL

'

ti
'

I i
f (' :�ct"içÕ€g na MOtO GUARUJA" duranfe o

! li horano comercial
,,�� :i:!í"ffii�Liii.:!!Jí.i;;B·iIIiIi1 iiiiIIiI........_

111
'

..

(Jl

I
..J

�

...�.-..........<r�_._=___-,-,---

E'DITAl
O Sindicato dOR Enfermeiros ,e Empregados em

Hospitais e Casas de Saúde de Florianópolis comun ir-a
que elegeu e empossou em 25 de setembro corrente a

seguinte Administração:
DIRETORIA: �

Presidente: Reinoldo Carlos Sell;
Seéretário : Iracl B. da Silveira;
Tesoureiro: Adir Pereira
Suplentes da Diretoria: Bento Custódio Raulíno

Schmidt, Ademar Adão;
Conselho Fiscal: Bento Custodio Machado, Raulino

Schmidt e Ademar Adão;
Suplentes do Conselho Fiscal: Celilia Stein, Maria

N. Silveira e Edi Pereira
Delegados Representantes junto ao Conselho ela

Federação: - Suplentes : Rainoldo Carlos Sell, Adir
Pereira e Iraci B. Silveira.

Florianópolis, 30 de Setembro de 1960
Presidente - Rainoldo Carlos Sell,

O U T U B R O
Dia sete Sexta feira - Jantar em homenagem

as debutantes e seus pais; posse da nova Diretoria -

Às 20 horas.
Dia noye - domingo - excursão das debutantes à

Blumenau, no 'I'abajaras T.C., onde serão recebidas 'com
um Coquetel e uma "soirêe"

.D'ia onze - terça .f'eira - Coquetel oferecido pelo
Lux Hotel 'em homenagem as debutantes.

Dia treze -\quinta feira - Coquetel oferecido pelo
Querência Palace Hotel, em homenagem as debutantes.

Dia quinze -'-- Baile de aniversário e apresentação
das debutantes de 1960.

Dia - vinte e três - Pisco Dance com atraçõea
e apresentação da MiRS El Disco Dance.

Dia - Trinta - Disco Dance com atrações ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PRECOS
J

(O m O
A

este na

e mais milhares de artigos,
Por Preços como só a "GRUTIHHA" pode· vender!

cr$
cr$
cr$
cr$
cr$
cr$
cr$
cr$
cr$
cr$
cr$
cr$
cr$

Vestidos, bem graciosos p/meninas .

Camisolas de opala (bordadas) .

Calças de meia .

,� " 1nyon .

Saias plissadas (faille! .

Lindos vestidinhos p/meninas .

Soutiens .. �
'

.

Combinações cetim' (com renda) .

Fronhas ,'........................ � . .

Guardanapos (dúzia) .

Tailleurs (bons) .

Guarnições de cama (creton bordado)
-

.

Bolsinhas p/meninas � .

Camisas Sport p/honmem .

Meias .

Calças Koringa da melhor qualidade) .

" " /p rapazes .

meio linho .

..

( lã'
,

caSImIra pura a .

p/rapazes ',' .

" Jersey .

Sport p/rapazes .

Calções
Camisas

só

I ••
238,00
107,00
19,00
51,00
371,00
126,00
21,00
87,00
97,00
72,00
635,00
288,00
115,00

"

"

cr$
cr$
cr$
cr$
cr$
cr$
cr$
cr$
cr$

173,00
.

14,00
318,00
245,00
345,00'
435,00
35,00
55,00
99,00

Exame da Política do Café e suges
tões para a elaboração do recula-
lIenlo' de' embarques

.

���a!��t� ���:�rpr:���a �:�
,

. . :i:��r����: :=d:n�::t�ai�
A Junta Administrativa seja Incluído no Regula- vias d� acesso por rodovia e acentuada. Ésse caminho de

do IBC realizou mais uma �ento.. de Embarques .um terrovía, veria ter ramificações por
sessão plenária de sua La dlSPOSlti�O capaz de evítar- O sr. José Maria Teixeira todas as operações da con
Reunião Ordinária de 1960, que catée macerados gozem Ferraz, por sua vez, leu re- juntura cafeeira, desde a
sôb a presidência do sr. das mesmas regalias dos comendação no sentido de produção até à venda sem
Paula soares, qUe na eober., despolpados. � quota. �e que os lavradores dá zona omitir a questão fina�ceira.
tura dos trabalhos transmí; despol�ados sel'l� constítuí- da Sorocabana sejam ínror; Em linhas gerais, dividiu o
tíu à Casa os têrmos de te- da, aS91m, exclusivamente de mados das proV\i�ãncias a trabalho em três ítens' me,
legrama da Associação Pa- cafés com as seguintes ca, tomar nó combate à broca dídas a curto médio � lon.,
ranaense de Cafeicultores ract�ríst.icas:. colh�ita em de café, para um rápido e

go prazos que devem ser
fazendo um apêlo aos repre, cer�Ja, b?a seca, cor e t�r- intensivo trabalho capaz de postas em execução.
sentantes da lavoura no sen- raçao umforme e caracterís- eliminar éflte mal. A CURTO PRAZO
tido de que defendam o pre- tica; tipo não inferior a 4 ESQUEMA CAFEEIRO

ço mínimo de 1.200 cruseí, em cada lote, não Se admí, O sr. José Cassiano Gomes
ros para a Saca de café em tindo cafés inferiores ao ti- dos Reis, apresentou a se

côco, na área de produção. po 5; bebida mole; não ma- guir um trabalho de análise
Assinala o telegrama que ceradoa, da política cafeeira nacional

êste preço possibilitará a COMBATE Â BROCA e sugestõea para a rerormu-
melhoria de salários dos O sr. Darci de Sousa oan, lação do esquema que a

trabalhadores agrteolas, ore- to encaminhou à presidência orienta.

recendo-se à entidade sígna indicação para que figure no Aludiu inicialmente à ne,

táría a instalar uma sala dê Regulamento de Embarques cessidade de uma revisão

classificação na zona careeí- o pôrto de S. Francisco do dessa política, acrescentan,
ra paranaense e fiscalizar a Sul, em Santa Catarina, co- do que o aumento anual do

sustentação do preço míní, mo exportador de café, com consumo é estimado em 3%
mo. um estoque rotativo de 200 ou 4%, sen?o ínaurícíente
O Sr. José Cassiano Go- mil sacas. Diz a referida ín-: para absorver as produções

mes dos Reis,' da lavoura dicação que o pôrto catarí, crescentes não só do Brasil

paulista, apresentou reco- nense dispõe de excelente como de outras regiões pro

mendação à Comissão de Co aparelhamento, hacida-I dutoras, mencionando espe,

mercíalízação a fim de que de �e armazenagem e boas cialmente a Africa. Oomen.,
-

.'fi'
_.

\ ,-" _,.' ...

AtofJa,��� podem
� � o

go�a,. suas 2_5@JJ'a&@J
pagando as rassag-ens,
cm suavos pt'e�1a.yões. ".

pfJl[l�·CRUZEIRO
A PRAZf/

--,
"...._

TM
[RIIZEIRD,

Ja SUL
--_

As providências de eteíto
imediato devem estar con
tidas no Regulamento de
Embarques e no Esquema
Financeiro" da Safra. Deve
ser díspensado melhor tra,
tamento aos cafés de boa
qualidade ao mesmo t.empo
em qUe restrições devem ser

oferecidas aos de baixa cate.
geria. Os cafés inferiores
deveriam ter flua exportação
proibida, frisou, pois não ,sê
justifica a saida de impure
zas e detritos quando mí,
lhões de sacos ficam arma

zenados por falta de mer

cado, enquanto, produtores
de outros países cada vez
mais aprimoram a qualidade
de seus cafés. Robustecendo
seu argumento, lembrou pa,
lavras proferidas na Junta
pelo presidente da Associa
ção dos Importadore9 de
Café de Hamburgo, qUe afir
mou terem caíde as compras
do produto brasileiro por
não encontrarem êles aqui
as qualidades exigidas pelo
seu mercado.
A MÉDIA PRAZO - Nêsse

ítem sugeriu ímedíata exe,

cução do Art. 3.° da Lei 1779,
de 22/12/52, ítem 4, que dis
põe: '"dotar os sugerir me

didas que asségurem ama,

nutenção do equilíbrio entre
a produção e o consumo". E
comentou: "A maneira mais
prática qus se oferece na

atual conjuntura consiste na

erradicação das lavouras
margínaía existentes no País
avaliadas em um bilhão de
cafeeiros, mediante indeni
zação com café" (esquema
Nelson Costa Melo e José
Mcrais Aranha). E disse que
apresentaria junto o estudo
feito a seu �édídó pelo Eng.
Agr, Rubens de Araujo Dias,
chefe da, Seção de Análise
de Mercados e Preços da Di
visão Econômica Rural da
Secretaria de Agricultura do
Estado de São Paulo. lllsse
trabalho, declarou, fornece
os elementos necessários à
execução dêsse esquema, e o

orador disse considerar o

mais adequado. por não ser

inflacionária.
.

(Cont. na 7.a pág.)

Duram

•

mais.

muito
••

"

<\�t���.• ;�:���::._,,-, .\_, .....1.. •• � ,._ •• .J

,�

-- * * * •• *-'* * * ••• ' * * • * * * * *

t

SILENCIOSOS·
E CANOS DE
ESCAPE

FORD

, ...
'

...

_ La"'torerht ... ContrOl.
... QvaUdaclt Ford

Nos �rlo. cSe Cont�le
cSe QualldaCle ForeS.,uma equipe
eSJ;)eelaliZada <I. têcnicos, dis
pondo dos mais modltrnos apa

r,lhos de teste, examinam euí

dadosamente cadá componente
das Peça. Ford Legítimas. 1: a
sua Iwantia de maior econe

mta, maior resistfDcia � maior

cUuIbWcJ&de.
,

LEGITIMOS!
RESISTEM MAIS À FERRUGEM! *" * * *
FEITOS COM. CHAPAS DE ESPESSURA
ADEQUADA! * * * * .. * * * * * * * * *

ELIMINAM MELHOR OS RuíDOS DO
j:SCAPE ! * * * * * .... * .. * * .. * * * * *

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ehal Gama D'Jiloa n.o 141 - Til.
1120.
.'

DR. AYRTON DR OLl
V.IRA

,,,

DO.NOAS DO PUL.�O -

- TUBliIRCULOS. -

CODaultórlo - Rua ',UI)I
Schmldt. 8S - TIl. 1801.

Hor,rlo: dll l' .. 111 bor...

RelldAnela - r.up. SolUDtdt.
D.O 11'l.

DR. ANTONIO MUNIZ DB

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGiA
ORTOP.DIA

Consultório: Joio Pln\o, 14 -

Consulta: da. 11 àl 1'l hOr... dt,.
rlamente. Meno. aol .'badOl. lle
Ildêncla: Booalu"" 181. ponl ''lU

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado PIla FaoUldadl NIlOlO
nal <le )oiedlcln. 4. unt'IlIldIMlI

do BrllQ

Ex-Interno por concuno 4.....r•.

nldada_lillool.. (Senlao do pror,

Oct,vlo Rodrlguel Llm.). .I
Interno <lo Servloo de Clrurlla elo

Hospital I.A.P.1il.T.C. elO Rio el.

Janeiro. Médloo do HOIPU.1 d.

Carldàde I da Hatlrnldadl Dr.
Cario. CC/rrêa.

DOENÇAS D. S.NHO.AS

PARTOS - OPliIRAOO.S -

PARTO SEM DOR pilo m6\oC1o
Pllco-protua\loo

Con.Ult6rlo: Rua Joio Pln\o n. 10

dlll 16.00 àl 18.00 borll. �..ndl
com borll m';l'cadll. Tl1lton.
80811 - Re.ldênel.: Rua Glnlral
Blttenoourl n. 1Jl.

Dr. Hélio Peixott

Caixa Postar 40'8.
.

Telefone - 2422.

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PART0S - CIRUàGIA·-

CLtNICA GERAL

Consúltõrio: Rlia" CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Batrel

to, das 16 àlJ 19 'horas (ao-la-

do da Farmácia do Canto)

Res.: Santos Saralva,47O'
_ Estreito - Fones 2322 e

- 6367.

DB� BUBI Got1ES

MEIIDOIÇA
lIeDICO

Pr�-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínfca Geral
Rftdtlbcla:

Rua Gal. BitteDcom' D. 111.
Telefone: 2661.
ConluU6r1. :

Rua Felipe Scbmld' a. 11.
ESQ. Álvaro d. C&"aDa••
HorÚ'lo:

fias 16,00' às 18,00'. d1arla
",ente exceto Ill)S sábado.
DR. NEWTON D'AVIL�

CIRURGIA G.RAL

Doença. ct8 SenDorll - proelO

logla - Eletrlcldael. .6dtO.

Consultório: Rua Victor ••,.

rellel n.o 28 - Telefone 1I0'l

Consulta.: Da. U bora. em dl.n'l.

Re$lctêncll1: F'on., 8·421· HUI BIll

fildDIOU, D. 71.

"0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARlO DE SANTA CATARINA

DENTADURAS INFERIORES
MJ!:TODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

•••=Ii'i--jj'i-�'111 _7���--. "",,"

DR. MOORRIS SCHW11DSON
CIRURGlAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UN:rv;ERSIDADE DO f'ARANA

RAIOS X -::' PONTES - PIVOS
TRATAMENT'OS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 - 1.0 -andar .

João Morilz S. ,O.

IDITORA "0 ESTADOfI LfDA..

O &,�tad4
K... C.uelJa.Ir. .afra, 110

Tele:fone 8022 - CtlCa. Postal 189
_Dderiço 1'elelráfico ESTADO

DR.

HE::�:oPR'SCliôillcaifôr 'Prõlisslõüâi!
Oplra9i1_ - DOlnoa. a. s.nhO_"__� ........ .a '" lI'''

ral - Cl1nlca d. AdUHOI

DRA. EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER
Cura0 <le Jj:sP"eClallzaoão no UOoIpl.

��er��:o <I�e;::;re�arl��O :.":: CUNI.(A DE SENHORAS E CRIANÇAS
drade), Conlultal: Pela manhA no Especialista em moléstia, de anua e recto.
Hospital da Caridade. 'A tardl d••

16.80 boraa em diante no coJ1lUl..
T'!'atame.uio de hemorroidas, fisiulu, ste.

tório. à Rua Nune. Machado. 1'1. Clnr,ia &na!

esquina da Tlr.dentll - Tel.,. CONSULTÓRIO: - l?,ua CeI. Pedro Demoro ... 1653

2766. Re>lldêncla - RU. .art- Estreito

DR. LAURO DAURA
CLINICA e••AI.

--A
Especlall.ta em molél"lI el. se-
bDora. e via. urln,rlu. Cura ra_ �

r:!�:�. d:; !:::::. r:!':!:-ur�n:�� II S , U D I O J U R I' D I C O
•fim alllbca OI IIIOI. Doenou elo

aparêlho Dlge.tlvo. do .....ma

nervoso. Hor,rlo: 10'4 à' 11 •

21h U 6 borll - CoDlUllórlo:
Rua cXlradent... li - 1.0 andar
- Fone 11246. R••ldlnota: •••
Lacerda Coutinho. 11 (Ch,oara" CO

E_panha - I'onl 1..1.

Correspondentes:
INGí..ATERRA BRASlLIA

ADVOGADO

I
ESTADOS UNIDOS -RIO DE JANEIRO iEscritório - Rua Felipe ARGENTINA SAO PAULO

Schmidt nO 37 - 2° Andar '- Ed. SUL AWRICA 50 andar.

·1Sala 4. Fones: 2198 e 2681
Residência Alameda �."•••••iI••

Adolfo Konder nO 27.

Meritória de Advecac·ia

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MAJERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Radiologistas' DRS A J NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO· J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Vel'icula Biliar - Rins _

Torax - Ossos - Intestino, etc.
Risterosalpingografia - Radiografia Obstétrica

(Gruvldêz) - Radiologia Pediátrica.
DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERlllÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. Onibus à por-

-

ta. (Almte. Lamêgo) ,

-"--::-:-:-:-:-------------

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -,-
Angustia - Complexos"::" Ataques - ManIas _ ,

ProblemátIco Afetiva e sexual I
I Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _ I
Insulinaterapla - CardiozolorapIa - SonoterapIa e ,

I Psicoterapia. :
Direção dos Psíquíátras _

I'DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSJ!: TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE iCONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 28(J :(Praça Etelv.lna Luz) t
..................................................

I
Mauricio dos Reis - advogado
Norberto .Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

-----�--------------------------'--------

PA�.1 y

cOJ
/ �_ nos VAPeJOS

�D�\,A,��
�, li #.

• .l,

DIR.TOR
Kube.. de Arruda Ramo.

G I: R B-N T.
Domlugos Fernandes de AQul.llo

RIlDATORJ;S
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - Andr6
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machaoo - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzl

COLABORADORI:S
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rod1rigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira _
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvena] - Prof.
Manoelito de Orne1188 - Dr. MUton Leite da Costa _
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lanre :..... Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive _

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Líma
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

.

PUBLICIDAD.
Osmar A. Schl1ndweIm - Aldo Fernandes - Virg1l10 Di..
- Ivo Frutuoso.

Rapa.SaNTA"".
Repr••'lltaç6.. A. 8. Lua L�&.
alOI- Rua 8eaaior Dulu 4. - i.. A.'ar

t'eL UI'"
!. Pul. RlIa Vlt6rl. .67 _. «>.1 U -.

Tel. 14-8'4'
eervtç. Teleldfice da UNITIID PRJBSS W-P)

AG.NT.S • CORR.SPO�D:INTJlg
•• Tr.do....ullJclplo. õ

: �ANTA CATARINA.
.lNt1NC�j8

114-.U•• II' C4'atrat.. d. acorel. e•• I t&MJ••• "I.r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00
A direção não sé respcusabílíza pelos

eoureitos emitidos nos artizos assinados.

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

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciáda. Podendo o comprador construír sua

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3,0 andar - Sala 306 _

Fone 2391 e 3426.

SALAS NO C'ENTRO '

ALUGA-SE óTIMJ'\S SALAS
Servindo especialmente para Escritórios, Gabínezes
Dentário, Consultório, Fotografo, etc., Sito à Rua
João Pinto, 9 - Sobrado.

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

PRECISA·SE
.
Precisamos elementos do sexo masculino par a ser

viço fácil e bem remunerado.
REQUISITOS: Instrução ginasial ou equivalente

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

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

Coelho, l-A - escritório.

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

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfacão de comu

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

No momento está em estudos de sua especialidade
em CURI'TIBA. Onde está atendendo seus clientes em

seu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON
JUNTO. 207 - EDIFíCIO JOÃO ALFREDO CURITIBA

de

U A SOBERANA" PIlAÇ.l 11 DE NOVEMBRO - ISQUIN..l
aUA rELlP1l SCJlIIIIDT

tlLiAI. 'A SABIRANA" DISTRITO DO &8'l'it&lTO - CANTO

i��,.., "��

Rápido u'BARRIGA VERDE" SIA,
Transporle de Cargas

x x x

Em Organização
Tráfego Mútuo com o "Transportes Osni" e

"Tl'ansarco - Transportes Rodoviários"

Matriz
FLORIANÓPOLIS

Filial
SãO PAULO

Rua Anháia n. 740'
Telefone: 52-74-79

Agência - SÃO PAULO
Rua ltarlrí n. 61
Telefone: 9-37-84
End. Te!. TRANSVERDE

Rua FeIJpe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Florianópollll
Dr. Acácio GarIbaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon

Q'uestões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crimi

nais e tlscais - Administração de bens - Locação e ven·

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran·

ças- - Contabllldade: escrItas. balanços. anâUse.· � �er1ci8.l!
,

c. E. VIE'GAS ORLE

Advogado

UM aPELO

,

Rua Fco.o Toleptino n. 11

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

Agência
.

RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
Telefones:
32.17-33 e 32-17-37

End. Tel. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARãO (FiliaI)
CRICIUMA
ARARANGUA

ED. ZAHIA, 2.° ANDAR

�,
I'

TELEFONE, 2248 �,

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 coracão
para que mandem algum donativo, que poderá ser ·e�
dínheíro ou em material, tais como couro, pregos e fer
ramentas próprias de sapateiros. Qualquer ajuda poderá
ser enviada para esta Redação.

Atendemos as seguintes ,praças: Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santa
Amara da Imperatriz, Bom Retiro, Urubici, São Joa
quim, Pauto Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri-
éiuma, At'al'an-gulÍ, Lajes, Campo Grande" Teófilo

Otoni, Tel'esópolis, Nanuque e Pôrto Alegre ..

Ü' o'S%%SSSSSSSiSSSSSSSSSSSSSSSSSS .%'4%%%%%%%'

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRGÇÕES
-A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO - S.C.

Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

DR. LAURO DAURA
REASSUM.IU A CLI'NICA

APRENDA INGLES
com o Prol. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42
/

LOTES DE TERRENO EM PRESTACÕES
t

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.
--:0:--

V E N D ·E - S ·E;
Por motivo de mudança para outro Estado todos
os móveis de uma casa.

Tratar à rua São Jorge, 30

oL T E
VENDE-SE óTIMQ LOTE SITO
URBANO SALLES AREA. 400 m2.

MAÇõES EDIFICIO MONTEPIO 3,0
SALA 305 - FONE 2391 - 3426.

À RUA
INFOR
ANDAR

TERRENO VENDE-SE
16m. x 27 na Avenida Mauro Ramos, entre

Of'; numeros, 332 e 338 próximo à rua Bo
ca Íllva.
Tratar na rua Victor Meirelles, 22 Sob. - de 9

às 10)W hOtas ou Relo telefone 3367 110 horário
I

acima.

-

MILITARSERVIÇO
Campanha da Convocação da Classe de 942

- PROPAGANDA EDUCACIOi]\"AL

, .

Jovem )3.. .Cla.sse d�. 1942! Br�s�leiro_ ainda em

debIto C9n1." o S€i'VIÇO MIlItar! O CertIftcado de Reser

vista. é impi'escíndível para a ,concretização de tôdas as

ns,pirações da vida pública e prívada do cid·adão.

Apresente-se de 25 de novembro à 15 de dezembro

no 14.0 B. C. para fins de seleção;
"BRASILEIRO"! Concorra, para a segurança Na

cio)1al servindo ao Brasil nas Fôrças Armadas.
- (Nota n.o 22/C/60, PR/da 16.a C R)

V E N D E-S E
Uma máquina SINGER 78xl em perfeito estado de

Iconservação, serve para estofamento, e para acolchoado.
Tratar cam MACHADO, a rua· João Pinto li,o 19 sobrado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CARTA DA ALEMANHA

ARMADAS E' O TEU MAIS NOBRE DEVER CIVICO". se encontra uma cauSa jus-
"BRASILEIROS!

.

SERVIR A PATRIA NAS FORÇAS tificavel para aparecerem

CONVOCÀÇAO: -- Serão convocados para a presta

ção do Serviço Militar DoO próximo ano de 1961:

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

débito com o Srvipo Militar.

A seleção e inspeção de saúde para as classes acima

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

tado de .santa .Catarina, devendo os alistados. residentes
'em Flal'1anápel'is, Biguaçú e São José, serem mspeciona-:
dos no 14° B. C.' de 25 de Novembro a 15 de Dezembro

próximos.

Professor Dr. Hermann M. Goergen,
Deputado Federal pela União

Cristã-Democrata.

imperialistas desde 1940. O
que é imperialismo? l!: - se.

gundo uma definição aceita
em todo mundo - "a doutrí,
na da extensão territorial de
um Estado ou da dominaçã.o
de um Estado por um ou

tro".
Foi só e unicamente a

União Soviética que aprovei.
tou a Segunda Guerra Mun.
dial para a expansão terrí
torial - cínica - e síste,
matícamente,
Vejamos!
Territorios anexados ou

administ.rados pelos Bovíétí;
cos:

/'

Em 1917 Lenin publicou
uma brochura intitulada: "O
imperialismo como última
táse do capitalismo. "Nela
tentou uma nova ínterpre
tacão do fenômeno "ímpe
rialísmo", ligando' as teorias
de Hobson sôbre a exporta,
ção de capitais às teses do
socialista alemão Rudolf Hil

ferding sôbre o capital fi.
nanceiro e o eeu caráter íne,
rente de aplicação rendosa.
A procura de mercados

consumidores e fornecedores
de matérias primas, os Es

tudos "capitalistas" entram
em choques entre si e procu,
ram a solução do conflito

pela "'guerra imperialista";
diferente da "guerra pro.
gresssista".
Para Stalin as guerras são

"justas" ou "injustas". A

guerra "justa" é uma "guer
ra de libertação com o fim,
ou da defesa contra uma a·

gressão ou da libertação do

povo da escravidão do capí;
talísmo" ou do "jugo do im

perialismo colonialista". A

guerra "injusta" é a guerra

de conquíetn, com o fim de
conquistar e escravizar ou-
tros povos". Os povos são os

inocentes perseguidos e sa,
crtrtcadoa pelos capitalistas
e impel'iaHstas, que procu
ram manter as quotas de lu.
oro pela exploração dos po,
vos coleníaís.
A previsão de Lenin - é

lógico - não se extendeu a
um possível imperialismo da
União Soviética que é porta
dor do recorde, de conquistas

xados ou "administrados",
devemos incluir aquêles que
são controlaâoe pela União
Soviética, depois da elimina
ção brutal e total da vida
democrática nêstes países.
Em menos de um ano, os

Soviéticos conseguiram sub
jugar a Hungria, Bulgária,
Romênia, Tcheco.Eslováquia
e Polônia. Foram suprimidos
os direitos democráticos na

zona soviética de ocupação
da Alemanha, pnde os Rus.
sos estabeleceram um síste
ma didatorial comunista,
hoje chamada de "República
Democrátíca Alemã."
Finalmente tentou a União

Ano País População kmz
(em milheiros).

1940 Parte da Finlândia 450
1940 Estónia 1.122
,1940 Letónia 1.1951
1940 Lituánia 2.957
1945 Parte da Prussia 1.187

Oriental
1945 Parte da Polônia 11.800
1945 Parte da Tcheco- 731

ESlováquia _

1945 Parte da Romênia 3.700

45.600
47.700
64.700
.59.600
13.500

181.300
12.700

50.200

'Total: 23.898 475.300
quer dizer: 23.898 péssõas e 475.300 kmã.

,�IU._[jAlém dêstes territórios ane- Soviética � e nêste intúito
contínua ela a manobrar a

sua politica internacional de
hoje - fazer o Ocidente de.
sistir de suas obrigações' com
a antiga capital Berlim,
quando em 1948 cercou a ci.

dade, bloqueando as suas

vias' de acesso e de saída,
não. deixando entrar o au

xílio ocidental para a ma.

nutenção dêste baluarte da

liberdade, que era e é Ber.,
lím, no sistema ocidental.
Fracassou esta prímeíra. ten
tativa da-conauísta de Ber;
lim pelos sovíéttcoa
São controlados pela União

Soviética:

SABOROSO!
S.Ó C A F E Z I T O

Os fatos, os métodos poli.
ticos e ídeológíeos, os estor

cos econômicos tudo prova
:;er o imperialiffillo soviético
a maior ameaça atual à li·

bercl;ade e independência dos

povos livres.

lrtbuoal �e
Justi�a '

NA SESSÃO DA SEGUNDA

CÂMARA CIVIL, REALIZA

-DA NO DIA 20 DE JUNHO

OE 1960, FORAM, JULGADOS
O'S SEGUINTES FEITOS:

1) Agravo de instrumento
11. 114, da comarca de Tiju.
cas, em que é agravante The.
Ddomiro Paiva de Oliveira e

agravados Leopoldo e Irineu

Campos. Relator o Sr. Des.

ADAO BERNARDES, decídín
do a' Câmara, unânimemente,
não conhecer do recurso, por

intempestivo. Custas pelo a.

gravante. L

Ano. País' População km2
(em milheiros) ,.

l'
o
ê<

1945 zona Bovíétíca 18.807 111.111
.

�
da Alemanha �

1945 Polônia �6.500 311.719 i
1946 BUlgária 7.160 110.842
1946 Albânia 1.175 27.529
1947 Hungria 9.750 92.986
1948 Tcheco-Bslováquía 12.340 127.897
1948 Romênia 16.100 237.202

Total: 91.832 1.019.286

ou seja: 91.832.000 pessêas e 1.019.286 kmz,
Somando tudo, a ·União Soviética conseguiu estender o

seu contrôle político dentro de oito anos a um tersítórío
de 1. 494.586 km2 com uma populaqão t-otal de 115.730.000
(na época dos acontecimentos citados).

2)' Agravo de petição n.

357 da comarca de Lajes, em
qu� é agravante o Instituto

de Aposentadoria e Pensões

dos Industriários e agr��do
Sebastião José dos

.

Santos.

Relator o Sr. Des. ADAO

BER�ARDES, ídecldindo a

nã,mara preliininarmente,
convert�r o julgamento em

diligência, nos têrmos do

parecer da Procuradoria Ge.

ral do Estado. Custas a fi·

nal. j..:; U

As armas do imperialismo
sovtétíeo são os métodos sub
versívos, as ameaças de
guerra e as extorsões. Em 14
de janeiro de 1900, Nruchev
declarou perante o Supremo
Soviete': "pcssuímos tantas
armas atômicas qUe estamos
em condíçôes de aniquilar
qualquer país desta terra".

O alvo do imperialismo
russo é a bolchevísação do

mundo Inteiro, a revolução
mu�(Üal. Se Lenin achava

"inconcebível" a co.existên
cia da União Soviética ,com

o.s países democráticos, Kru.
chev -:- praticando pelo visto

uma política de eo-exístên,
ela, em v.erdade visa o mes,

mo alvo imperialista que é
a dominação do. mundo pelo
bolchevismo: "Quem quer
acreditar que o nosso sorriso

inicie uma renúncia às dou.
trínae de Marx, Engels e Le

nin, está caindo num erro

tremendo".
3) Agravo de petição n.

324, da comarca de �almi
tos em que é agravante Jo

sé 'Brutscher e agravado.
Lanro Knob. Relator o Sr.

Des. VITOR LIMA, decidindo
a Câmara, por nânimidade
de votos, conhecer do recur·

sO e negar.lhe
.

provimento,
para confirmar a decisão

. \

agravada. S'em custas.

I quarto em l'esidencia de familia,.
Tratar a rua Anita Garibaldi, 87

SERVI'ÇO MI,LlIAR
CAMPittHA DA CONVOCA(IO DA

CLASSE DE 1942
4) Agravo de petição n.o

359, da comarca de Tuàa

rão ,em: que é· agravante' Pa
trício Migino de Mendonça e

agraViados AI'do Zapelin' e

sua mulher. Relator o Sr.

Des. VITOR LIMA, decidiu_

do a Câmara, po.r votação
unânime, conhecer do. recur.

80 como de apelação.. e de·

terminar a baixa dos àlItoS

para nov,a distribuição. Cus.

tas a final.

- LEIA
,Panorama

,AtUGA-SEA REVISTA DO PARAt--1A

em tôdas as bancas

80

($01, a responsabilic/ac/e c/a Rác/io Banc/eirantes S. A. . (arta Patente 335)_
- .... .._. .... - ........_- ...... _ ..._- - _._ - -- ..... - --_ ...._--

_..._

RESULTaDOS�DO
o
-

(De acôrdo com a extrafão da Loten»
FeJeral ele 28 ele setembro)

.�

Brombe.rg Comercial S. D.
Pôrto Alegre • Pelotas
Rio Grande
Lojas Springer e R!ventledores bringer

Revetldedores Probel do Rio C. do Sul Supermercados Real

Cautelas p.remiodos com IUtOMÓVEIS DIUPHINE 60: ,r
06.170 nos diversos séries.

.,pP'

Cautelas premiados com CONDICIONaDORES DE IR FEDDERS: _ - - _

"",' ....
70.706 nos diversas séries. '/.....

Cautelas premiados com REFRIGERaDORES IDMIRAL 1961: ,'A ENTREGA DOS
"

12.290 nas diversas séries. I PRÊMIOS será feito '\
Cautelas premlcdos com MáqUINaS DE COSTURA RENHfR:,' no estabelecimento \

onde o cliente ,�90.5t2 nas diversas séries. ,

Cautelas' premiadas com FOGÕES WaLLlG Vl'SORAMlC: ,
recebeu a c:�t:l: :

70.608 nas diversas séries.. \ MPM Promoções, I
Cautelas premiadas com ROUPAS RENNER: .. I

' Ruo Cristovão I
"I ''" Colombo, 446 ,

23.946', '

25.051 "..... / '"
'"

...._--".
26.188

loias Renner de Pôrto Alegre
Revendedores Renner do Brasil
Postos de Serviço Ipiranga
J. H. Santos S. a.

12.836
13.941
15.058

07.281
08.392

18.391
i9.502
20.61309�503

10.6,14 21.124

,22.835
21.219
28.390

16.169
17.28011.725

�

nas diversas séries.

.� IMPORTANTE:
Sua cautela mesmo premiada, continua concorrendo ao 3.0 sorteio, com Automó.
'Veis Oauphi�e 60, Condicionodores de Ar Fedders, Refrigerodores Admirol T.1961,
Fogões Wallig Visoramic, Máquinos. d. Costura Renn.r e Roupas Renner..

de BelezaConselhos
trabalho e à. cicatriz resul
tante é ótima, desapare•.
cendo mesmo após alguns
mes_es ..

A radioterapia tambem

proporciona bons resulta

dos, embora requeira apa
relhagem especializada, só
encontrada nas grandes cí;

dades.
NOTA: Os nossos leitores

poderão dirigir a correspon
dencia desta secção. direta.
mente para o Dr. Pires, á
Rua Mexico, 31 - Rio de
Janeiro.

I
ou se existe, foi impercep- a terapeutica aconselhada

tivel, resultante seja de um foi possível a cura radical.

cocar mais forte ou mesmo O importante é a procura

qualquer pancada, picada do medico quanto antes,
noturna de inseto, etc.' pois o cancer da pele � per-
Toda e qualquer trata. feitamente curável quando

mento caseiro efetuado para tratado. a tempo. E para is.

que essas feridas fechem é so a medicina possue armas

nulo. Os unguentes, cremes, eficazes como ,
no caso em

loções ou pós não produzem questão, a radioterapia e a

o menor resultado e mui. eletrocoagulação.
tos desses tratamentos, sem Com esse ultimo processo

orientação medica, podem] que acabamos de citar, ob.,

até. mesmo agravar. o caso, I tem-se a �estruição comple_
como a tintura de lOdo e o ta do teCIdo cancero.so em

nitrato de prata. Os porta- apenas poucos mip,utos de

d,ores dessas feridas não de. -----------------------

vem, portanto, perder tempo, DOEN,rAS DO CORArAO
po.is J.:epresentam lesões pe. \t.' �
rigosas, sabido que o cano

cer, muitas vezes, surge sob

essas formas mascaradas.
Caso. apuTeçam, então, na

bocà, língua, nariz ou la_

bioS, maior se torna o indi

ce de gravidade. '

Ha poucos dias vi um caso

de cancer (positivado pelo
exame de laborato.rio) que
resultou de um cravo ex

premido no nariz. Formou.

Se uma feridinha julgada
sem importância e que não
havia meio de cicatrizar

após dois ano.s de trata.
mento com pomadaS. Feita

FERIDAS PERIGOSAS

Dr. Pires

Viúva Maria Celecina da Silva, Filhos" .genros,
Iloras e netos, convidam aos seus .parentes, amigos e

pessôas de sua relações, para a missa de 1.0 ano de fa:..
lecimento de seu querido espôso, pai, sogro e avô à
l'ealizar-se dia 8 de Outubro próximo, às -7 horas, na

Catedral Metropolitana, altar do, Sagrado Coração. de
Jesus. A todos antecipadamente agrade.cem.

As feridas são conhecidas
de toda gente e é dificil en,
contrar um individuo que.
não as tenha tido. Muitas
vezes elas aparecem e se

cam rapidamente em. pou
cos dias. Nem mesmo é ne,

cessário curativo. Outras
vezes qualquer pomada ou

pó secativo. resoTvem 'o pro
blema.

Mas, infelizmente, nel

sempre a& coisas se passam
assim, pois ha certas feri

das, de tamanho reduzido e

que, por mais que as t.rate

mos, não saram. E o mais
interes�ante é, que muitas
delas surgem sem mais nem

menos. Não se encontra
uma muitas delas surgem
sem mais nem menoEl. Nr

TONICARDIUM poderoso cardio.tônico.diuretico é
inon"ddo no tratamento da Artério. Sclerose, disturbios de
Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.

TONICARDIUM O TóNICO DO CORAÇÃO

MISSA DE 1.° ARO DE FALECIMEITO
de José Francisco da Silva (Zéca Silva)-

\

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

MOlÉSTIA�DE SENHORAS DE CASAMENTOCONTRATO
COLICAS_0,--COLICAS Com a gentil e prendada senhorinha Nêido TerezÍ·

nha da Silva, estimada filha do nosso prezado conter'
râneo Sr. Raul Tito da Silva, oficial ,da Reserva da Po.
licia Militar e sua Exma. es.pôsa Dona Maria Eufl'asia
da Silva, ajustou núpéÍas o' ISr. Paulo Salustiano da

Ro.cha, competente pro.fissional de mecânica:.
Aos noivos e seus dignos gellitores as nossas feli·

citações.

SEDANTOL
As regras dolol'osas podem ser evitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de

comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias,
suafJ consequências e perturbações da menopausa.

/
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do AméricaHoje o Julgamento do Recurso
Sob a presidência do Sr. Milton Liberalo, eslará reunido, es;la noile, o Tribunal de J.ustiqe D,es,p,orliva' da Federação Cala,inense de Fu..

lebol que julgará o recurso do América, de Joinville, conlra a validade de seu jôgo com o Com'ercial, de Joaçaba, ,pelo Campeonato
IEstadual de Futebol do ano passado e que deu motivo á s'uspensão do Campeonato de 60. Caso vença a causa, o América - será 'vice ..

camlpeão do Estado ;'untamente com o (axias, de forma que prova-velmenle será efeluado um jogo enlre os dois riv�is de Joinville, vis..
to à necessidade de indicar-se o vice-campeão que, com o (ampeão que é o Paula 'Ramos, dispuará a fase final do Estadual de 60,

,

sem pr'e�isar dispular a ela,pa de ,classificação.
�------------�--------�----------------------� Sis1emalizaçãe: Neces-sidade Que se

Impõ� no futeb�1 (onlemporâ.neo
Régenis Prochmann

-

mente- as, performances do

No tocante à "'maneira de futebol l:>rasÚeiro de 19 até

por em prática o assocía, '40, mais ou menos, Desta;

tíon", debateram-se atual- cam as vírtudes pessoais, o

mente duas correntes: a de. futebol artístico pôsto em

fensora da tática e a sua

acusadora. Os ciclos de tais

Novo regulameDto:�o tam�eonBto �atariDeDse �e Fute�o�,
Art. 1.0 - A Federação Ca; jogadores. mais categoríza- tenham disputados o cam-, dk]o : zero (O) ponto. 1 pação alguma da renda aute,

tarinense de Futebol realt,' dos e legalmente registrados peonato de classificação, Parágrafo Uníco - Em ca, rida.
zará, anualmente, o Cam- na principal divisão de pro. DOS JOGOS 180 de empate _êm pontos na Art. 12 - As Delegações
peonato Catartnense de Fu. físsíonaís, Art. 3,° - Os jogos divL II classificação 'de cada chave, cuidarão de seus alojamen,
tebol, reservado, obrígatóría,

.

Art. 2,°
-:-: Se�do obrígató; dem.se_ em jogos de _CLASSI- será! decidida em uma dispu. tos como lhes convier, SMl

mente aos clubes filiados as na a partícípaçáo no Cam , FICAÇAO, R E G I A O DE ta de melhor de quatro (4) intervenção da Federação.
Ligas e ao Departamento de peonato Catarinense, são GRUPOS, SEMI FI�ALISTAS pontos.
Futebol da Capital, Os quais considerados inscritas todas e os FINALISTAS, em -Tur , Dos Atl:étas e Cores do
se farão representar por as Ligas e Departamento de no e Returno, Uniforme
equipes orgànizadas com seus Futebol da Capital, quando § L° - São jogos de CLAIS- Art. 7.0 - Os clubes têm

SIFICA:ÇÃO os reallzados ampla liberdade de organí
entre os concorrentes de uma zarem Os seus quadros, de
mesma Liga ou Departa., um para outro jogo, com a

mento de Futebol da Capi; condição, porém, de só utí,
tal, para escolha de seus Iízarem atlétas regularmen;
representantes (Campeão e

I'
te inscritos em seus respec-

Vice-Campeão), tivos clubes,
§ 2.° - São jogos de RE. Art. 8,0 - No caso em que

GIÃO, os realizados entre os as côres dos uniformes dos
concorrentes' de uma mesma � quadroj, se preste ma esta.
região para apurar o Cam ,

I belecer confusão o quadro, '

peão e Vice-Campeão. Ilocal deverá mudarcss as

§ 3.° - São os jogos de camisas.

�rupos SEMI FINALISTAS 1 'Parágrafo Uníco - Quando Art. 14 _ As rendas dos
Os 'realizados entre Os ven, os <loílS clubes forem vísítan-

, jogos constantes do § 4.0 'docederes de cada região (Cam ,' ces, o sorteio 'determinará a artigo 3,°, depois de dedusí,peão e Vice-Campeão), quem caberá mudar as ca;

§ 4.0 _ São jogos FINA. misas.' das as despesas detranspor-
LISTAS Os realizados entre Art 9 ° O" d

-

d
te a estada da delegação vi.

ITAJAI _ A díretoría do
' .

- s _Joga ores e sitante aluguel do campo
.

" -; os Vencedores do Grupo Se. cada clube trarão 'as costas b I b'lh�+�' c,.'
AII11Íl'itnte' Bm-roso , vem de mi-finalistas (Campeão e das camisas rirs. de 1 à 11 "

o as, _1 =ros,' pOl'teuos,
<êõ1ócar em exposição-ao pú, více.oampeão). t1

-

d
.

' marcaçao 'de campo, árbitro
blí

com a mmensao e 0,23 x e '1' .

ICO o carro J.K. fabricado Art. 4.0 _ O Campeão e 0,12, para efeito de melhor s�us auxi lares assim como

no Brasil que será rifado em Vice.Cam)leão do ano ante-' contrôle do árbitro e do píl- i maSe espeS�ls d: tra�sporte dos
benefício do clube alvi-ver· rtor são consider,ados classi. blico. i

p
smos,.1 umlf�aç�o do cam.

de que pretende, mercê da , o, se o Jogo or a noite se·ficwdos para a disputa como Do Transporte e Estada Idas rá, feita a' segu"nt' d'
. .:

,arrecadação auferida, intro- Semi-finalistas. "
_ D 1

�

I'
,1 e IVlsao,

d.uzir mOdificações e cons· A t 5'0 O'
-

t
'.

e egaçoes
_

a) 35,% para a Federacão
truções em sua praça es- d'

r

t' d'
-

sd J,ogoS serao A_r, 10 - As Delegaçoes
.

portiva.
ISpU a Os em OIS tempos serao constituidas pelos clu- Catarin n C1 F t b 1I de quarenta e cinco minu.1 bes, dev('ndo da mesma fazer

,,' e se ,e u e o ;

BRUSQU:E ,Carlos. Re.! tos carla um com intervalo parte um cronista desporti. b) 5% para a Liga Local;
l1aux e palsandu� os dOIS re· de de.z (lO) minutos, entre VO, um médico, um técnico e c) 60% para Os clubes dis.
presentante� do futebol brus ,os dOIS tempos. um massag'ista, putantes (30% picada um),
quense contInuam em gran- Art. 6.0 - A contagem de Art. 11 - Para os "'og'

I
P

"

f U' Q• • • J os I aragra o DlCO - uan.
des preparatIvos, vlzando o pontos por partidas será a' constantes do §-§ 2 ° 3 ° d d h d 'f' 't

.

ITAJAI - O América Fu- campeonato estadual a ser s,eguinte' jogo g'anho' 2
i
artigo 3 o o Club' � 't' tO, °t ouv,er be ItCI nIo ,JOIgO,

. , . .'" "

'

I .' , e VISI an e es e sera co er o pe a Fede-
tebol Clube do Rio de Ja� InICIado. no proxlmo (lIa 9, (dOIS) pontos' J'ogo e'mpata v1aJ'ara' por

" 1-
_

" ' .'. sua propna con. racao,
neiro, vem de oficiar ao Mar- TUB�.AO - A equ�pe do do: um (1) ponto e jogo per-! ta, não lhe cabendo partici-·

•

cHio Dias qUe pagará pelo FerrovIarl:o, ol1de VInham

atestado liberatório de Idésio treinando os jogadores Biguá
a importância de Cr$ ",. -

e Guinha, vem de manife8.

200,000,00 enquanto que o tar a sua desistência sôbre a

Guarany de Campinaa soli. contratação dos promissores
citou prioridade pela con· jogadores em vista de regu.

tratação do 'jogador, pagan. lament.o da F,C:F.

do pelo passe a soma de Cr$ GASPAR - A diretoria do

300,000,00, O clube marci- Clube Atlético Tupy, emp,e·

lista deverá rejeitar as pro· nha-se na instalação do

postas. alambre,do em seu estádio,
BLUMENAU - Está mar. tendo para isso lançado tôm.

cacto -para o próximo dia 9 bolas no mercado, cuja ren·

a iníciO do torneio Ministr� da será empregada neste

Luiz GaUotti, anualmente grande empreendimento,
disputado pelas equipes do 'CRICIUMA -c- Em vista do
Vale do ItajaL regulamento apresentadO
TIMBÓ -' Notícia& proce- pela F.C,F. o Metropol, dis

dentes da localidade de Tim· pensará os jogadores Alme_.
bó, nos dão conta que a dL rindo, Tejera, Chagas e Bo·

retoria do clu�e União con- lonini que havia contratado
tinuará empenhada na cons para as I;lisputas do estadual.

.8esel!ba 1I·,oterior
LAGUNA - O campeona- _trução de seu .estádío com

to regional de futebol d� sa, edificação de muros,' alam

Ião que deveria ter -segui- brado e arquibancadas ..

mento na noite de qUinta- GASPA� - Mesmo. depois
feira última, foi transferido 'de ter perdido o avante Ní ....
para síne..díe, sofrendo' as- nha e o atacante Valdir, o

sim o certame uma parali� onze do- Tupy, deverá ere ,

zação de alguns dias.
_

Bola tuar: Uma bôa campanha no

Preta e Bola Branca, será 'o torneio "Mlnístro J:.úiz Gal

cartaz da próxima rodada, 10ttL ,Pelo men6§ esperam
a ter lugar na quadra do' ,l.:2US diretores. ,. ",.
Blondem.
TUBARÃO - A diretoritt'

do Grêmio Cidade Azul, te.,
solveu manter seu plantel,
para a próximá temporada,
realizando prélios amistosos

pe10 interland catarinense.
CRICIUMA - A esquadra

do Metropol que se classifi.
cou para o certame estadual,

, em sua etapa eliminatória,
deverá realizar seus j6gos no

estádio do Comerciário, em

vista do seu não contar com

o alambrado, exigência que

a F',C,F, fêz constar do re·

guIamento.

o U T U B R O

DIA S (Sábado) :_
Soirée com Angelo Di Mal'e - Cantor e artista

do cinema jtalia-no.
Mesas na Secretaria.

���
DIA 23 (Dorbingo) -

.

Encontro dos Brotinhos
DIA 29 (Sábaâo) -

ISoirée - Clube da Lady em benefí,cio da Socie.
dade Amparo a Velhice.
Apresentação da cantora "Ana Lucia"

DIA 30- (Domingo) -

Soil'ée - desfile Bangú dos Comerciários.

debates, em determinadas Atualment-e, caracteriza-se

etapas, atinge paroxismo do a situação por se apresentar
acaloramento, coagindo as com ,08 dóis fatores aliados.

partes interessadas a tomar A tendência dos técnicos e

as respectivas posições extre- clubes é esta. Realmente a

mistas. única certa. Concilia têüas
Ressalte-se de início que as virtudes.

tocalízames apenas o rute, A sístematízação é neees,

bol brasileiro. Não estamos sáría, Por facilitar ao joga
aptos a generalízar. êstes dor no sentido da melhor

conceitos " parà as ' demais construção de jogadas, por

nações. dar maior organização ao

conjunto, e mais facilidade
de colocação em cancha do
próprio militante.
Note-se que- a tática deve

ser básica. Radícada nas

.ações preponderantes. Inta,
grante do "association" du
ma esquadra.

Por: um .tado, eurge quem
propugne pela aplicação rí
gida da tática pelos compo
nentes duma equipe nos se

tores derensívo.otensíve co-

,

Da Parte Financeira

Art. 13 - A� Deleg'ar;ões
que não chegarem aos locais
de seus Josos em, tempo de
disputarem Os mesmos nas

datas fixadas na tabela, Se
rão considerlldos venefdos
por desistência e para que
não fiquem suj-eitos as de.
mais penas previstas neste

Regutamento, deverão com.

provar os motivos que .oca
sionaram sua falta, a fini de
serem apreciados pelo TrL
bunal de Justiça Desportiva,

mo a única forma fácil de se

chegar ao "goal".
, Seria o grupo ortodoxo.

Para êste, os jogadores
desenvolveriam uma atíví
dade em campo inteiramen
te voltada para a esquema,
tízação. Cada, qual com a

idéia fixa preponderants de
aplicar e aplicar-se o mais
que puder no afã de obede
cer "in totum' _o próprio
sistema.
Zezé Moreira com seu

"WM" foi o maior protago;
-nísta dessa corrente, E, ele
mentos da crônica também
se destacaram em sua defe
sa. Oduvaldo Cozzi, 'Benja;
min -yvrigth, e até certo pon
to, Mário Filho e Geraldo
Romualdo,

De outra parte, aparecem
aquêles que defendem o mai9
completõ liberalismo para os

futebolistas. Cada qual jo.
garia consoante suas carac

terísticas e vontade. Um in
dividuali9mo teoricamente
puro. \
A orientação caberia ao

(conclui amanhã)

"capitão".
A tática, d,esnecessária.

Quando muito serVIrIa aces.

soriamente. Ajudaria em

alguns momentos. Mas, bàsi·
camente deixa de existir.
Sendo mesmo encarada co

mo atrapalho para o bom
de�envolvimento das ações
no gramado. {
Os fundamentos

.
do jôgo

r,esidiriam nas qualidades do
":player", instl;uído anteci
padamente para desenvolver
ao conjunto aplicando suas

peculiaridades.
Um completo liberalismo

em campo.
Thomaz Mazzoni lidera

êst.e grupo, Hélcio de Cas
tro, Wilson Brasil, Aurélio
Campos ,',. o apoiam,

.

Como exemplos, os pró
prios relembram constante.

o l4W1.or Co1tCt.lrSO de
Ccwfo Popu1hr ,do, Brosi.rL

'A VOZ- DE OURO

, 1960
pela,

RÁDIO GUARUJA
EM ONOAG MfOIAG· t CURTAQ A,aí Futebol Clube

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Por orqem do sr, Presi.

dente do Avaí F.C.} convoco

seus associados para uma

ASgembléia Geral a ser rea�

lizada na noite de 7 de ou

tubro,· às 20,00 horas, na

séde do Clube 12 de Agosto,
com a seguinte ORDEM DO
DIA

Discussão e votação do�
novos Estatutos sociais
Em caso de falta de núme_

ro legal, será feita nova reu

nião meio hora após, com

qualquer número.

Florianópolis, 25 de setem·
bro de 1960

Ass, Agostinho Silva

-'t Secretário

� ,

• UM RADIO FONOGRAfO ABC 1QbO PARA O
VENCEDOR 00 CONCUR90 EM QANTA CATARINA

• UMA VIAGEM AOg J,QJAOOg UNIOOG PELA RtAl
ESTADIA INTEIRAMENfE PAGA POR 15 OIAg

• CONTRATO EM RÁDIO E TELEVIg,.(O POR UM ANO
AO vrNCEOOR OA FINAL

COM

,

�
fngcriçõe� na Me)lO OOARUJÂ durante o i

4111- h_ora_'r_io_co_m__ereiillllllillia_'IiII!Iiiiii,__,�iIiIi.�.. _".,."iiiIii_"iIii,"_."'.:--iilii,_,_iiiii,�__
iiiii iiii_,,_iiliii:j�iiiiiiiiii!iíiliiP.;,i_:

,
1

prática, etc.

Contudo, deve ser levada
em conta o fator individual.
Principalmente do futebolís
ta braaíleíro, cuja habilidade
é inigualável no mundo, e

que lhe vale ser chamado
pelos críticos de outros paí,
ses de "virtuose da, bola",
"artista da pelota", "globe.,
trotter -do futebol". Improví
saçáo é algo que existe só no

Brasil. Apenas esbôços dela.
em alguns outros países co

mo na Argentina, Ffança, é
'Espanha, E como tal, ou se,

ja, fator de destaque sôbre
os demais, merece ser con.,

elderada em sua plenitude.
Muito lógico que Se a utilize
para uma melhor desenvol.
tura na prátIca integral des
ta modalidade esportiva,

•

Eis q.ue, a esquematização
pode e deVe andar de mâos
dadas com o individuali9mo.
E o seu laço de união é a

fl�xidade da tática, na sua

.<e"plicação ao time, respei
tando a!i características per.
sonais do mesmo.

Use·se a tática em função
dp

_ togador.
Para citar um exemplo

apenas, em defesa dêste pon.
to de vista, vel]:l a tona o

escrete nacional, carupeão do
Mundo e- invicto há já 20
partidas, Sem considerar
outras nece9sidades que de-,
)11anda uma equipe a fim de
que tenha um preparo inte.
gral, '(preparo físico, médico
e psicológico), reportando
noI' essencialmente ao aspec"
to técnico, vimos a Seleção
Brasileira 'sagrar.se em vá
rias disputas, usando dêste
esquema de jôgo: 4-2·4, com

as variantes 4.3-3 e 4-4-2,
àlém das improvisações pes
soais como, aconteceu com a

maiol'ia das jogadas que pre
cederam Of) tentos verde.
amarelos.

f

''7' t� '"\
As opiniões qUe se'entre

chocam, ao nosso ver, per
dem seu tem:g_o. Cada qual se
apega a uma determinada
dOSe de verdade, e se julga
inteiramente verdadeira, sem
atentar no fato de que est,á
incompleta.
Em realidade, o valor do

l.:istema é incontestável.
Da mesma maneira, as ca

Ilactaríst�cas individuais de)
jogador.
Porque não aliá:"las se é

perfeit8,mente possível na

prática?

XiNSINj!
A VENDA NAS

BANCAS DE IORN_�'S
E REVISTAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assim, Regina Patrícia
mareou a sua comentada e

movimentada r e c e p'Ç ã O'

dançante, ,
proporeíonando

as suas amiguinhas uma

inesquecível noite de IUX10
e beleza, patrocinada pelos
seus quertdos pais, dr. ZuL
mar Lins e Sra. Esmeralda
Lins. Esta coluna embor�
tarde, transmite as felici

tações pelo brtlhantísmo da
festa que ofereceram no

1.0 de outubro p.p., à S6-

ciedade flortanépolttana.

Amanhã as debutantes
do Lira T: C., serão home,

"

nageadas com Os seus pais,
num 'jantar oferecido pela
Diretoria do Clube da Co
lina, às 20 horas no Res
taurante da Srta.' Olga r.t,
ma.

ELIZABETE B AY E R

JORGE, festejará O' seu

15.0 aníversârte, no pró.
xíme' domíngo no Lira T. C. "

. O Oolunlsta ,agradece\ ja.

\gentileza do eonvite. IOs famosos perfumes I
ELIZABETH ARDEN, esta-!
rão presentes no baile das
debutantes de 1960 no Li;
ra Tênis -Clube.

Acha.se internada nô
IHospíta! de Caridalde, ne

apto. n. 2, a Sra. Coronel
José (Dora) AraújO'. O CO'.

lunista deseja a distinta
dama da nessa soeiedade, O'

mais breve restabeleeímen;
to.

Amanhã, será marcado o

ensaio para Os padrinhos
das debutantes após o

iaritar.
'

AniversariGu no dia qua,
tro p.p, a srta. Nívea Mar.

ques Nunes. Apesar de taro

de, aprovelto para lhe eum,

prímentar pela data que
transcorreu.

A orquestra 'do Clúbe da

Colina, dirigida por Nabor,
estará presente na Soirée
no Tabajaras T. C., em

Blumenau no próximo do- '

mingo. A sociedade daquela
Cidade vai gostar ...

O Sr. Luis Batistt6tti,
circula na RAROSCAP, CGm

um chapéu Ae 'palha ita.
Iiano eomprado em NO'va
Iorque, -Som gõsto ...

,0

FLORIANóPOLIS, Quinta Fena, 6 de Outubro de 1960

Momentos que a memória guarda para sempr,

ALUGA-SE
I quarto em residencia de família.
Tratar a rua Anita Garibaldi 87

,

DE CASAMEITOCOIT8ATO
Com a gentil e prendada senhorinha Nêido Terezi

nha da Silva, estimada filha do nosso prezado conter"

râneo Sr. Raul Tito da Silva, oficial da Reserva da Po

lícia Militar e sua Exma. espôsa Dona Maria Eufl'asia
da Silva, ajustou núpcias o ISr. Paulo Salustiano da

Rocha, competente profissional de mecânica.

Aos noivos e seus dignos genitores as nossas feU.;.·

citações.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A maneira calma como

ocorreram, de modo geral,�.1
as eleições do dia 3 dOI�j
corrente no território na-\.'.;
cíonal, sem alteração de ]
ordem, com fôrça federal �
em muitos Municípios, co

mo suprema garantia do
exercicío do mais belo dos
direitos democraticos, pro
va havermos conquistado
verdadeira maturidade po
lítica. Os partidos dispu
t.antes enfrentaram, meses

seguidos, os rigores de
intensa e trepidante cam

panha eleitoral, não in

terfei'indo o govêrno fede
ral em favor de qualquer
candidatura. A curúl su

prema da Nação exerceu

a, na conjuntura, o Sr.
Presidente da República
equidistante dos partidos e

dOL' candidatos, de sorte

qUe o destino das urnas

vem selando, realmente,
um pleito livre de belo
teor democrático.
Estados houve, todavia,

em que a máquina admí ,

nístratíva, manejada por
governantes apaixonados
com os prognósticos da
derrota que as apurações
lhes estão inflingindo, no

plano estadual, e muito
merecidamente, se des
mandaram, COJnO o de
Santá Catarina, lançando
mão dos mais ígnóbels re

cursos para a imposição
de uma vitória local a

qualquer preço.
Felizmente, encontrará o

futuro Chefe da Nação um

país pacificado, limpo de
urticárias de rebeliões e

daqueles espetáculos de
prímentos dos ínsubordí-

nados de Aragarças e Ser_--------------------------------- -------------------------------
ra do Cachimbo.
O PSD e o PTB, a seu

jt.urno, se apresentam co

mo garantidores da maio
ria parlamentar de que
não poderá prescindir o

govêrno a ser empossado a

31 de janeiro de 1961, a

fim de que a Administra
ção '!e efetive na plenitu
de criadora em que vive,
atualmente, de que tanto
carecemos.
Múltiplos se apresentam

os problemas organízacío
nais a reclamarem de to
dos os' responsáveis pela
cousa pública grande sere

nidade de ânimo, de ma

neira que o partidarismo,
regressando, marcado, do

campo da luta, não encon

trará no mandatário 9U

premo leviano veículo de
perseguições e vindictas.
O futuro Presidente da

República não se aparta
rá, por Iôrça das circuns
tâncias, dos governadores
estaduais eleitos, eem o

que a administração se

esvasíará da fôrça cons

trutiva de conjunto, na

luta: contra o subdeeenvol
vimento.
A tranquilidade demo

crática, que o grande Pre
sidente Juscelino Kubits
chek assegurou ao desen
volvimento da propaganda
e á execução do pleito, sob
a égide da Justiça Eleíto.,
ral, enche os brasileiros,
de norte a sul, do mais
justificado envaídecimen
to, sentindo todos havér ,

mos superado o fatal prí
marísmo de solucões di
vorciadas da lei.

.'

JK PREPARA CAMINHO DO SUCESSOR
BRASILIA-

o Grupo de Trabalho de Brasília rece

beu determinação do presidente Juscelino
Kubitschek para proporcionar tôdas as faci
lidades de alojamento e confôrto ao pessoal
que fôr convocado para integrar o "staff" do
novo presidente da República.

Disse o sr Juscelino que conhece as múl
tiplas tarefas que absorvem as atenções de
um novo governante e deseja evitar que cons

titua um pesado encargo a questão de mora

dia para os futuros titulares dos cargos de con

fiança.
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VITRINISTA
PRECISA-SE

NA MODELAR

Trajano, 7 Qualquer que venha a ser o resultado final
dêste pleito, o povo brasileiro escolheu livrementé o

homem que o vai governal' durante cinco anos. Se
eleito o sr, Jânío Quadros, terá escolhido mal. O fa

to, porém, é que é através do êrro que muitas' vêzes
se chega, pela experiência, ao caminho certo. E a

democracia não, admite tu telas; é praticando-a, a

sua própria custa, que as nações aprendem a vivê-la.
Admirável foi o clima de amplas garantias que

cercou as eleições. Houve, sem dúvida, alguns ex

cessos, e .condenáveis, nas expansões das correntes
em conflito, mas, de um modo geral, tais excessos

não conseguiram atingir a normalidade da nossa

vida pública, ainda marcada por certas manifesta-

I
ções, esporádicas, aliás, de intolerância e ausência
de "fair-play".

* :;1 *

Escrevendo estas linhas, percebemos no. ar a

�
indagação dos nossos habituais leitores: "Na hipó
tese de vir a ser proclamado eleito o sr. Jânío Qua-

As injeções Infracrnuseu; dros, que será dêste país?" t
lares totalizaram 4.502 e as - A resposta é simples: o Brasil continua. Terá �
end?_venosas a 235. .

_ perdido uma oportunidade de elevar ao poder um
I ARJ\1ACIA d b '1' h tê ti d t', ti.

Foram fornecidas 11.169 gran e rasi erro, um OmeI!} au en ICO, e au en ica

fórmulas. austeridade, formado na escola do amor ao seu país,
excelentemente orientado quanto à solução dos nos

sos grandes problemas. Terá preferido os caminhos

da aventura ao da segurança e da estabilidade pol í
tica e social. Mas, graças a Deus, o Brasil é sufi
cientemente grande para neutralizar Os efeitos dos
maus governos.

Entretanto, a vitória possível do sr. Jânio Qua
dros tem um corolário irredutível: a destruição das

fôrças centristas que lhe serviram de escada para

atingir o poder. Aproximação com a Uniao Sovié

tica, entente com Fidel Castro, posição neutra lista
no duelo entre o Ocidente e o bloco comunista ...
como reagiriam a isto fôrças conservadoras como as

classes armadas, o alto clero, a 'UDN e os elementos
das .classes produtoras que financiaram a candida
tura Jânio Quadros?

'O que desejamos sinceramente é que o Brasil
tenha mais cinco anos de paz social, de normalidade

política, de acelerado desenvolvimento, qualquer que
seja o homem que venha a dirigir os seus destinos.
Por isso demos o nosso decidido apoio à candidatura
marechal Henrique Lott, cujos títulos O indicavam

para continuador da obra de Juscelino Kubitschek.

�Se couber ao sr. Jânio Quadros a presidência da

República só nos restará pedir a Deus que defenda

êste país dos perigos que lhe rondam às portas.
(DANTON JOBIM, do Diário Carioca)

--__ í' -�
FLORIANÓPOLIS, Quinta Felra, 6 de'Üutub!'o' de 1960

Assistência Munici�al: seis meses �e
tra�al�o-ótimo ren� imeDto

Em seis meses de trabalho, nos Quais se contaram 147 dias úteis, a

Assistência Munic ipal, que tem merecido do Prefeito Osvaldo Machado a

mais desvelada atenção, apresenta o quadro que a seguir exporemos, num

atestado de eficiência com que se conduz iu.
DOENTES MATRICULADOS: MAIS DE 6.000

.

A matrícula de doentes atingiu a nada menos do que 6.436.
A clínica médica registrou 4.824 consultas; ') setor de pediatria,

2.657; o de oftalmologia, 360; o de ginecologia, 514; o de urologia, 35.
Em números exatos, foram atendidos 757 operários municipais e pes-

soas de suas fa�Ílias. .

As concultas perfizeram o total de 9.147.
EQUIPE MEDICA EM Foi de 2.785 o total de

AÇÃO curitívos comuns aplicados
As visitas realizadas pc- na clientela, da Assistência

los facultativos do Depto. Municipal; 3 ginecológicos
de Assistência Municipal e 6 outros tratamentos
totalizaram 282, assim dís; num total de 2.794.

'

·-tribuidas: \
na sede do Munícípío '" ...

245;
nos Distritos .... 37.
CIRURGIA: TAMBEM EFI
CAZ
Foram procedidas, no

períorlo a que nos referi;
m/os, 101 [mtervençõs., ci
rúrgicas na própria Assis,
têncía e 16 em estabeleci.
mentes hospitalares.
Por outro lado foram

concedidos 38 atestados 'de
sanidade. Realízoucse uma

írrspençâo de saúde.
GABINETE DENTARIO:
FUNCIONAMENTO PER-
FEITO
O montante de consul

tas no gabinete dentário
(2.006), é írrdece da labor
ali desenvolvido. As demais,
foram realizados 522 cura,

tívos, 2.803 extracões 5 in
tervenções, uma" li'mpeza
geral e aplicadas 1.691
anestesias, além de 23 ou
tros tratamentos. Total:
7.054.

APLICA'ÇÕES
Foram em número de 161

as aplicaçõss de ínrra,ver
melho,
LABORATORIO
Verífícaramcse 205 exa

me-s de urina, 124 de san
gue, 76 de contagem globu,
ral, 3 'de tempo de coagu,
lação, 30 de taxa de hemo,
globina, 12 de hemo sedí
rnentação e 59" exames de
fezes, alem de 41 dI outras
naturezas.
ENFERMAGEM: MAIS DE
2.500 CURATIVOS

DOUTEL VENCE TRANQUILAMENI'E O
SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

I

O candidato Doutel de Andrade, compa- .

nheiro: de chapa do sr. Celso Ramos vem
- , ,

sensacionalmente, e dentro dos prognósticos,
vencendo o sr. Carlos Gomes de Oliveira. Já
considerado eleito, espera-se que a diferença
aumente.

SERA' CONVOCADA. NOVA
CONFERENCIA

NACÕES UNIDAS -

Depois da conferência
que MacMillan e Kruchev
realizaram em Nova Ior ,

que, tem-se como certo de
que :l "premíer" soviético
pedirá uma nova confe
rência de cúpula dos qua
tro grandes -era janeiro do
próximo ano, ou pelo me,
nos após af� eleições pre,
sídencíaís nos Est.ados
Unidos. A "guerrinha fria"
na ONU esfriou bastante
com a suavização dos ata
quee da URSS a Dag
Hammarskjold e o reces
so que se aproxima com a

partida de vários líderes.

Ontem à noite, voltaram
aos seus países o mare,

chal Tito, da Iugoslávia e
o coronel Gamal Abdel
Naeser, da RAU. MacMil-

Ian . retornará hoje à noi
te e o presidente Sukarno,
da Indonésia, já anunciou
que partirá amanhã rumo
a Paris. Disse um funcio
-nário d!a delegação britâ.,
nica que, apesar do suces,
so das conversações preli
minares de MacMillan -e

Kruchev, ambos não vol
tarão a encontrar.se, sal;
vo a próxima conferência
de cúpula.

PROSSEGUE O PLANO QE AJUDA DO
IBC 'AS (OOPERATlVAS

VITORIA DE CELSO
..,�Il

Na cidade de Lajes,
terra natal do can

didato Celso Ramos,
a oposição vem lide
rando de maneira ex

pressiva o pleito para
governador. Quase
terminada a apuração.

. ,.;<,4t�

B'RASIL: SEDE DO 10.0 CONGRESSO
FERROVIARIO'

Com a instalação, no próximo dia 12, nesta capital,
do X Congresso Pan-amerícano de Ferro, o Brasil vai
servir de sede, pela segunda vez, de um congresso fer
roviário.

A repercussão no país e no exterior está assinala
da pelo número de teses recebidas e pela volumosa

correspondência de entidades e ferroviários interes
sados. O certame terá lugar no período de 12 a 27 do

corrente.
Do programa do certa

me consta que o l111ClO se

rá no Rio, no. dia 12. Ha

verá, €:m São Paulo, a

Feira Internacional de
, Material Ferroviário. O

.

encerramento solene será
em Brasília, no dia 27.
Pelo decreto?l. 48.253, de

2-6-60, o presidente da
RepúbliCa oficializou o X
Congre&so, tendo o orça
mento da União consigna
do verba para a sua reali
zação. O Min.istério das
RelaçÕes Exteriores, .

em

janeiro do ano em curso,
endereçou convite aos go
vernos dos paíse& mem-

FOI assinado' no gabine
te da presidência do Ins
tituto Brasileiro do Café
novo convênio com a Co
operativa dos Cafeiculto
res da Zona de Mococa,
complementando o an

terior, de Cr$ 3.000.000,00,

LAJES

�
. �

Serenos. Serenamente. Serenissimamente. Porque a G O S T A D E C A F É 1
par das alegrias, as responsabilidades. That is demo-

cracy. Não como eles pensaram realizá-la. Mas como ENTÃO PECA CAFÉ ZITO
nós devemos e vamos realizá-la. Do povo, pelo povo,

\

_'

para o povo.

AtOtal�. F()Ó?�
go�at- suas �@&�.�
pagando as rassagens,
em suaves pf'e�1ô.ç.ôes,
P�.ID�C�UZEI�O

A PRAZ.
�.

'\ '<
RIO -

/TAII:
[IUZEIRU
Ja 5UL

destinado a financiar
melhoramentos em suas

instalações, d e n t r o do
programa de ajuda pela
Junta Administrativa do
IBC e tendente a incenti
var as associações coope
rativas e melhorar a qua,
lidade do café brasileiro.
O contrato ora assinado
foi de Cr$ 2.000.000,00 de

cruzeiros, somando o fi
nanciamento _ total ofere
cido pelo IDC àquela Co
oper2jtiva Crs 5.000.000,00.
O documento foi f'lrmado
pelo presidente do IBC, Sr.
Adolpho Becker, pelo dire
tor Lineu de Souza Diae,
em nome da autarquia, e

pelos Srs. Pedro Cunali,
presidente da cooperativa,
João Marques Dias, díre.,
tor-secret.ário. e Orlando
Peretto, contador, que re

presentava o Sr. Fábio
Marques Dias, dir�tor-
gerente,

.

bros, para tomarem parte
no Congresso.

OS TRABALHOS
A sede do X Congresso

será instalada. no Copaca
bana Palace Hotel,' onde
se rea.lizarão a sessão pre ..

paratól'ia, as sessões ple
nárias e as reuniões das
comIssoe['. Tôdas as de
pendências e seções da se

cretaria e a seção de in
formações est.arão instala
das no recinto do Con
gres&o, cada qual com le
treiros designativos cor

respondentes, à disposição
d'Os congressista.s', no de
COrrer do certame.

� Hrasil Continua
sswsssswc "- ,1M_WC
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AVISO
A comissão mista, constituída de Elementos da

Associação Catarinense de Medicina e da Faculdade de
Medicina de Santa Catarina, comunica aos interessados
que a data de encerramento das' inscrições para candi
datos a professores das Cadeiras de Clinicas, fica
transferida para o próximo dia 20 de Outubro do cor-
rente ano.

Ass. Joaquim Madeira Neves
Presidente

CURSO PARA SECRETARIOS
.

Por iniciativa da Campanha de Aperfeiçoamento
do Ensino Secundário, do Ministério da Educação e

Cultura, a Inspetoria Seccional de Florianópolis acaba.
de realizar um curso para secretários de estabeleci
mentos de ensino secundário;

O curso funcionou em salas do Colégio Catarinen
se, com o comparecimento de 45 aecretáríos de colégios
e ginásios desta Capital e do interior, sob a coordena
ção do Inspetor Seccional Octavio da Silveira Filho.

As aulas foram ministradas pelas inspetoras LllCY
Vifia Bicca, Rosa Janeiro Fortes, Maria Terezinha Cha
gas Corrêa, Leari Machado Dionisio, professor Padre
Pedro Geremia e Irmã Bonosa Rabuske.

Aos participantes do curso, que demonstraram
bastante aproveitamento, será conferido o respectivo
registro de secretário.

Bem! D�sta vez não jogarão foguetes lá em

./

casa!
Assim ,como nunca aprovei que jogassem os

ditos nas casas adversárias.
Mas que a segurança é gostosa - isso é!!!

xxx

Tendo já viajado de barca. algumas vezes,
aviso aos de primeira viagem que não é nada
agradável, mormente para quem tem senso de hu
mor: A choradeira acaba irritando ...

xxx

E então o "Amigo da Onça" foi chegando c di�
zendo para' o .candidato udenista: - "Que tal a

companhia ?"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


