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PASSEATA DA VITORIA

POVO, hoje,· saudará seu

E HOJE - 8 PÁGINAS

novo Governador
O Sr. Celso Ramos, novo governador

de Santa Catarina, eleito por maioria esma

gadora de votos, juntamente com o 'seu com

.panheiro de chapa, sr. Doutel de Andrade,
receberá do povo de Florianópolis, no dia de
hoje, expressivas manifestações de apreço o

estima.
Nosso Estado, caido no marasmo, estag ...

nado, vítima de uma administração defeituo
sa, viu nascer nova alvorada no pleito do dia
.3, ganhando para seu governante um ho
mem imbuido dos mais sadios princípios de
honestidade inteligência e capacidade de
trabalho.

O povo de Santa Catarina, cansado de
tantos desmandos, vendo não cumpridas as

promessas daqueles a quem confiaram os seus

destinos, soube, através do seu, mais sagrado
díreito - o voto, - mudar o quadro suces

sório elegendo a Celso e Doutel. O motivo é
simples: apresentam-se os eleitos com um a ...

cêrvo de realiza.ções elevado e com um pro-
[grama que de perto ausculta os seus interes
Iises.

Nas principais vias da Capital, na noite
de hoje, centenas de milhares de pessôas es

tarão se comprimindo, numa consagração to
tal aos candidatos vitoriosos. Manifestaçêes;
nesse sentido tem se feito sentir desde os

.primeiros resultados. O povo, de todos os re

cantos do Estado, está eufórico. A vitória
não cabe somente a uma pessoa ou a partidos
políticos: éla é principalmente do povo. O
povo escolheu bem. Celso trabalhará ao seu

lado.

.Provável discurso de IH na assembléia da ONU
WASHINGTON, '7 (A. P.) - O pre , o chefe do Executivo brasileiro seria a , um. ho�em razoável, que boatos iri�i�am que se re-

sidente Juscelino Kubitschek, do Brasil, peasoa indicada para esclarecer o que fana amizade entr� .os re, �Jlver viaJar para Nova

pensava hoje, falar perante as Na. as autoridades políticas dêste Hemísfá, • PEe�zntant�s de varrs na. York, �. fim de falar na

cões un'iélaL' para cor'rigír o qus acha rio afirmam t.er sido falso panorama es, " çoes, eSP�cIalme?te os dos A��e�blela Geral, será na

declaracões errôneas sôbre aSsuntos do boçado sôbre as relações entre os paíaes ", novos paises afncanos. Os próxima semana.

Hemisfério feitas pelo primeiro ministro, latino.americanos e os Estados Unidos.
Alguns diplomatas dizem que se pode.

Nikita Kruschev da URSS e pela prt; ria cauear sérios danos à causa da paz
meiro ministro' cubano, Fidel oaetro, e as nações. afrovasíátícas e outras fi.

segundo se informou, nesta capital. Nos cassem com esta impressão falsa dos
meios diplomátieos latino.amencanos acontecímentoe no Hemisfério ocíden,

circulou, hoje, êste boato, e se acha que tal.
As autoridades norte, tempo, desde os violentos

americanas, interpeladas a discursos de Kruechev e

respeito de tais rumo_res, Castro, que Se referiam a

disseram que nada sabiam questões o Hemisfério,
sôbre os planos. do presL tem havido conversações
dente Kubitschek de se nos meios diplomáticos .de
pronunciar na Assembléia Washington e Nova York

Geral mae ressaltaram no Sentido de- qUe se po ,

que 'os Estados Unidos deria dar alguma respost.a
têm Kubitschek em alta a tais declarações através
conslderação. Por algum de um chefe de govêrno

OSCAR NIEM'EVER (ANDIDATO A
�ENADOR

RIO, 7 (V. A.) - Dívul ,

ga-['e nesta cnpital que o

arquiteto Oscar Niemeyer
assentiu em aceitar o lan,
camento da sua candída.,
tura a senador .,.tla nova

capital da Repúbhca, Irn.,

pôs porém eotas condições,
que seus amígos aceita
ram: - não participará
de qualquer comício, nem

fará díecursos. Apenas na

ocasião que julgar opor.
tuna, reunirá uma única
vez o eleitorado de Brasi,
lia num churrasco, quan
do justificará os motivos
qUe o levaram a aceitar
sua candidatura. Vai as.

sim o aquit.eto Oscar Níe
meyer lançar uma "'bo�sa
nova": o candidato ten,
'lando eleger .se sem g�s
tar muito dinheiro e das.,
pender energias.

destacado da América La.
tina. Um latíno .amertca
no, indagando se a derrota
do candidato eltuacíonísta,
no Brasil, significaria di.
rnínuícâo do prestígío do
seu presidente, obteve res-

posta negativa, por estas
razões:

'

1.0 Kubitschek se

manteve areetado de qual.
quer campanha em favor
do candidato sit.uacionista.

2.0 - De qualquer for.

ma, os resultados do plei
to no Brasil demonstram
que o povo tem liberdade
de eleger, algo sôbre o que
Kruschev e Castro fala.
ram, mas que nenhum dê.
Ies pratica.

3.0 - A eatatura de
Kubitschek, tanto neste
Hemisfério como em qual
qual' parte, o coloca como
o homem indicado para
êste tipo de discurso.
Além disto, o presidente

do Brasil é considerado

rOYO
. reiu�ila-sc com a Yitória��e Celso e Boutel

o l)OVO - na capital e em todo o Estado - não.esconde o seu entusiasmo

com a vitória -de Celso e Doutel, esperança de diaS melhores para o Estado

de Santa Catarina. A g,eqnência acima foi tomada na Praça XV, ..na tarde'
de ontem .'

)
.

E U A: REGOZIJO PELA' VITORIA DE
JANIO!

WASHINGTON, 8 (UPIJ
- A enorme vantagem de
Jânio da Silva Quadros
nas eleições . presidenciais
do Brasil, não causou

grande surpresa entre os
observadores

•

diplomaticos
desta capital, que prog
nosticavam seu triunfo.
Oonsíderacse aqui qUe Jâ.
nio é um candidato mo

derado, que continuará
durante seu governo a e9.
treita cooperação com os
Estados Unidos e com o

si"t.ema ínterameríeano.
A atitude decididamen

te nacionalista de Quadros
durante a campanha eleí,
ral foi interpretada aqui
como técnica para a con

quista de votos, como o

foram euas frequentes de.
clarações ravoraveís ao

governo do primeiro-mi.
nistro de Cuba, Fidel Cas,
troo
Os observadores daqui

acreditam que, uma vez no

poder, Quadros levará a

politica exterior de seu
país de acordo com ae de.
mocracias da América La
tina, com o propósito de
robustecer a solidariedade

. hemisferica.
Nas questões nacionais,

contudo, ee acredita que
levará a cabo drastíca re,
forma do programa eco.
nomico iniciado pelo atual

presidente, Juscelino Kubi
tschek, que, segundo ob,
servadores daqui, deu pre ,

rerencía à expansão eco

nomíca sobre a eetabllida.,
de monetaría.
Os jornais têm publica.

do informações diarias so

bre as eleições brasileiras,
e 0[1 diplomatas desse país
aqui expressaram sua sa,

tístação ante a descrição
de Quadros como modera.
do, nos despachos reme
tidos pelo correspondentea
norte.americanos no Brn;
sil. Alguns jornalistas ha
viam dado a entender que
Quadros assumíría atãtu,
des extremístaa especial.
mente em relacão com os
Estados Unidos.'

Marcou o eleitorado independente de
nossa terra com ferro e brasa o gesto
desvairado do derrotado parlamentar
catarinense, desde o momento em que o

sentiu, tomado pelo demônio e oblitera,
do pela vaidade mórbida e doentia de
regressar ao exercício do poder, conrra,
ternízar e comprar a um falso jorna
lista, cuja mandato, por efeito de ação
partidáriQ. conjunta, foi cassado, há
pouco mais de um ano, e do qual persis.
tem em exercício, at.é 1!L62, a9 respeti
vas sóbras, ig'ualmente indecorosas. Es.
queceu.se o Senador Il'ineu Boálhau
sen, pela sedução do poder, das miserias
de que' eme individuo J'odeiou a alta
formação moral da família catarinen.
se, inclusive o lar respeitabilíssimo de
seu atual arrematador. Eis a estrutura
do processo publicitário do candidato
vencido, supondo, as['im, empolgar a

trepidante campanha. Como aéhêgas, os

Deputados Elias Adaii:l1ê e Wilmar Dias.

,CARNIELO PARACO
�

JANlOeC[lSOdebatendo em terreno eleva
do conquistaram a confiança popular

T'ivernos oportunidade de entrevistar hoje, o Dr. Franco Montara, pata Achamos que nas lutas de.
Carmelo Faraco, procer do Partido Democrata Cristão. vincular e entrosar! sem mocrátícas, como nas pug.,
O ilustre ,pedecista prontificouvsa imediatame t perda de pe!sonahdade n�s esportívaa, o que vale
•

' '. _

,< n e a
própria, o Governo do Es; nao e vencer e SIm com-

I esponder as nossas indagações, tado com o da União. petir.
Inicialmente, declarou-nos S.s. com respeito ao - r� sôbre a campanha? ..

- Deepedindovse, decla;
pleito de 3 de outubro: perguntamos. rou.nos o Dr. Carmelo

"O P b 'a '1 ., olh I
. , "Devemos dizer qUe a Faraco:ovo

..

1 SI eu o, esc eu er;:t pleít., memorável, campanha deixou-nos má. "Só nos resta agora pe,seus novos dir-igentes, O novo Presidents da República goas, mormente por ter. dir ao Todo Poderoso que
chama. se Jânio Quadros e o novo Governador do Esta- mos sido atingidos por -le, ilumine os novos dlrígen,
do é o Sr. Celso Ramos. O Povo escolheu e não há mais vlandadea e ):t:júrias �� tes para que,. e� prol do

apelacão possivel." nossos adversários. Mas ja Bem Comum, iniciem uma
'.

.

_ as sepultamos. A euforia reforma social, onde se
Qua!s as conclusoes ra o bem de S. Catarina. da vitória e vitória nos realize a Justíca sem a

de" V.S.? '. mdagamos. .
Aí estariam os, brílhan; dois campos, contribuiu destruição da' Liberdade,Er;sanlhac;l.aD as arI?-1as, tes deputados pedecistas para i�'30. Não iremos trí , ananágío 'e escôpo da

d�velemos dizer qu.e, me. Paulo de Tarlw e André pudiar sôbre os vencidos. Democracia Cristã"gavelmente, o eleitorado, _

'desta vez, quís mudar.

O t �Aliás, é com satisfação erro a sem �ran elaque verírícamos que nos-
sao assertivas se eonfír ,

maram, A vitória de Jânio
é assombrosa. Nem os RENA:rO BARBOSA
mais otimistas esperavam
tanta diferenca. Também
o triunfo de êelso é índís,
cutível, Lut.ando contra
todos o� recursos de seus

advei'�ários, qUe não titu
bearam em apelar para
propagandistas mercená.
rios ·3 indecorosos, ferindo
até os brios de comp.a.
nheiros de Partido, o can
didato da oposição, con.

�zrvando.se, como o Pre
sidepte eleito, em terreno
ele�do, logrou a confian
ça 0,1 maioria dos cata
rinenses.

Alguns inconformados'
pretendem agora vislum.
brar dificuldades de en.

tendimento entre o Go
vernador Celso Ramos e o

Presidente Jânio Quadros.
Mi1� estão enganados.

Não eXIstisse nos .dois emi�
nentes br-àsileiros, o ci.
vismo e o espírito público
que caracteriza os gover
nantes criterio�;)s, seria
umá honra para o Partido
Democrata Cristão a que
pertencemôs e ao valoro.
so Partido Libertador, nos.
so, alia<;lo, patrocinar um
entendimento elevado pa-

350 paraMilhões

Uruguai
MONTEVIDÉU, 7 (AP)

- O ministro de rínanças
do Uruguai, Luis Azzini,
chegou às três horas da
madrugada de quínta.ret,
ra ao aeroporto de .Idle.,
wild, em Nova Iorque.
Pouco depois partiu para
Washington, onde deverá
ultimar os detalhes para
um empréstimo de 35 mi
lhões de dólares, concedi.
do pelo Banço Mundial.

Período melancólico, sem dúvida al,
guma, e que jámais se apagará da me.
mória catarinense, foi o da propaganda
do Senador Irineu Bornhausen ao go ,

vêrno do Estado. A derrota possue tam.
bém sua ética, inspiradora de respeito,
quando a luta se mantem em nível ele.
vado, ob�el'vada sempre indispensável
linha de flutuação, da dignidade e do de
côro. Além de se socorrer do poder eco.
nômico que representa, o candidato ad.
verso equacionou muito mal o problema
em causa, supondo, - novo Creso-,
que suas mãos transformariam em oiro
as com�ciências nas quais tocassem. Or
gulha.nos, todavia, fJ. comovedora rea_
ção a tão ,rebaixador processo, pelos re
imItados alcançados pelo Sr. Celso Ra.
mos em regiões econômicamente desaH_
sistidas, com alarmantes índices de pau
perismo, e que souberam reagir á cor_
rupção e ao subôl'no. Tôdas as limitaçõe9
da decência foram, indÍ1!:lcutivelmente
invadidas pela vaidade do postulante
udenista. Julgou êle que a escravização
a um grupo de prE:'ssão seria fórmula
segura de r�tôrno ao govêrno, durante o
qual 'tanto humilhou e deprimiu ilofl3as
coletivid!l;des. A partir de 1951, passámos
a produzir, para qUe nossas atividades I

fossem tragadas pelo tentacular sh.,tema
de nossa criminosa política financeira.

O ni.erecido, cortante e inapelável re
sultado não se fez esperar, pelo defi.
nitivo pronunciamento das urnas, con9.

tituindo-se, assim,' resposta altiva ele.
gal de um povo muito &'Dfrido, mas

sempL'e cioso das l'e[)ponsabilídades, a
um leviano homem público. Para mim ......
o pleito estadual não foi apenas a vitó�
ria de grande e velho amigo, ao qual me
prendem raizes políticas e emocionais
muito profunjÍas, datando de mais de
um quartÜ' de século. Juntos, �entimos a

vitória, conquistada duramente, palmo a

palmo, em maio de 1935. Juntos morde.
mos, altivos e serenos, 'o pó de uma der
rota com grandeza, em 1958. E, agora,
irmanados, não apenas venceu com CeI.
so Ramos o E!.')ntido de l'ndc�ncão coletiva,
como tambem se aniquilou,

.

definitiva.
mente, o "Senador Irlneu Borrihausen, a

quem Santa Catarina jámais perdoa·�'á
as fôrças dispersivas de que se valeu pa
ra a luta: - o suado dinheiro do povo,
congelado no INCO, e a epilepE.·ia larva.
da de um Pichorra.

Não bastasse tudo isso, o Senadlr
Irineu Bornhaul.!zn arrematou por três
mílhões 'á impl'ensa marron, instalada
em nossa terra, ofensiva de. nossos brios,

_ ;:; e, ·que tanta- repulsa pl:ovocou sempre a09
.

. _hplllJ!ns. .de. bem.· Insplrou.a êle a des-
. -bordar do leito democrático do livre e
sagrado direito de e:rítica l'I1'a as de.
pressões pantanosas (' malárica� das ca
lúnias, infamias e injúrias de todo tipo.

(fOSTA -DE CAFÉ1-
()

ENTÃ9 PEÇA CAFÉ ZITO'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estamos ainda comovidos com as solenidades do
Trigésimo Sétimo Congressos Eucarístico Internacional.
Nossas almas vibraram com os triunfos de Cristo, real i
sados (0111 tanto càrinho na, cidade bávara de Munique.
Todavia o valor real de um Congresso não, depende tan
to do movimento profano, do aparato externo, como da
maior intimidade das .almas como seu Deus Criador.

A mesma Igreja, .que promove os imponentes certa-

IIm, es encaurísticos, estimula

a,
prática de Noras silencio

'sas e recolhidas de adoracão a Jesus na Eucaristia. Eis

�rorque as. aut�I'idades eciesiásticas_ sempre.,se atarefa-

!�
ram em difundir a Obra da Adoração Perpetua ao San

� tissimo Sacramento. Precisamente há um século, o Bem
aventurado Eymard fundava em Marselha o primeiro

� Centro de Adoracão que haveria de se multiplicar atra
t vés do mundo, éon{ mérito especial dos Padres Sacra

t rnentinos.' Em lf)26, C0111 a fundação da primeira casa

sacrarnentina no Rio de Janeiro, erguia o Brasil seu

primeiro trono de Adoração Perpétua. Desde então, de
dia e de noite. Nosso Senhor estêve cercado por seus

filhos em numerosas cidades de nossa Pátria.

Impulsionados por suas convicções religiosas, catô
TÃNIA DEL VALE Araújo, debutante ele licos ardorosos dedicam à adoração não só as horas di-
1960. Sucesso marcado. urnas, mas também as horas cal-adas da noite. Numa de

monstracão viva de fé, sacrificam o precioso descanso
IVETE Appel garota "RADAR" de Brus: do famoso cantor italiano Angelo Di Mare, para fa,�er guarda ao diivno Rei, prisioneiro voluntário
que remeteu a lista das mais elegantes dos tabernáculos. Não importa o pêso do trabalho d iá- �

OSVALDO ""EL( daquela Cidade, amanhã, publicarei. . . O CLUBE "6 d J e' " t
.

d d hm e an zro, apresen ara rio, à noite lá estão êles., cumprin o seu dever e oura.
UM VOTO 'QUE COMovEU - Meu caro Ataliba hoje, aos associados o baile das debutan : Já se tornou realidade o sonho do Bem-aventurado Ey-

,Neves. Estas linhas são para você ler e relembrar co- ELIZABETH Arden, homenageará as gra, tes de 1960. Fui inforrna�o de que o rete: rna rd : Formar para Jesus um povo de adoradores.
migo, as velhas lutas políticas de que temos junto par-

ciosas debutantes de 1960 do Lira T. C:, rido Clube, modernizou suas insttüacôes . .
. Comprenderam estas almas a tocante verdade do

com magníficos estojos de perfume.ticipado. Deus que habita em 110SS0 meio, do Deus-Conosco. N'a
Desde quando, naquele lista de desessete compa- INICIOU ontem, a Semana do LIRA T. C.,. solene comemoração centenária da Obra da Adoração

nheiros, assinamos nosso nome com Nerêu Ramos para
NA VITRINE da Farmácia Catarinense, com a posse da nova Diretoria e com um Perpétua, na Basílica de São Pedro, dizia o Papa J(

fundação da Afiança Liberal em Florianópolis. obsel'va�se fotografias das "VENDEDO_. jantar oferecido as debutantes e seus fa- XXIII: "Esta é a grande realidade de tôda a histó
Acompanhamos até hoje a evolução daquele peque-

RAS DE FLÓRES", quando apresentadas mílínres. cristã: Jesus, Hóstia Santa, Pão de vida no seio
no partido, antes da revolução de 30. na soirée do Lira T. C. realizada no dia Igreja". _ Quinhentas mil horas de adoração notr

Porque falar no passado? 24 próximo passado. ESTÁ marcado para hO:ie, no Clube se realizaram no ano passado, apenas nos Estados
Porque, entretanto, esquece-lo? _

., '"''
Blondin de Laguna, o Baile da Rainha dos. Neste mesmo ano toram aí fundados 48 novos

Quantas lutas; quantas vitórias e quantas decepções? n HOJE�.no CI,�)Je, .'.1�, de Agosto, riavera dos �studantes Secundários, tros de adoração, elevando-se a quase 500 o número
Hoje, entrados nas anos de nossa existência aindaf� uma glande Souee, com a apresentaçao tes lugares santos, 011de o homem prostrado rezr

[cJ,�nd1el.mnh;as,dla�,mpaelm.aOla·alf·I�eSnteeP.iSÓdios mais palptlantes dessa �·��·�·�··���S���·���·���-�·�·�\�S���.�••

:.�S�S�\�%��E�-�·-�··�·�·D·�S�·�·�·�I·�·�S��I%�%�\�\�A\�·�··�·�\!�L�3;a��$���������S���*�sCS�S�SE"'=»�'São Francisco de Assis: "Senho� quem sois Vós e

"
.

_

sou eu. ? Vós o Altíssimo Senhor do Cóu e da Terra
E agora, "você acamado, sofrendo com imensa e ,co- um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo".

movedora resistência no duto combate de manter a tua
JUIZO DE DIREITO DA l.al TON", n.? 63045, côr verme-o sado nesta cidade de Florla- (Dív. CRF). Frei Odolfo Broer ing. (.

• A' •

d dá tâ I I d t VA.RA DE FLORIANOPOLIS
\ lha, em bom estado de con, I no'POlI's, Capital (lo Estado desobrevivência, am a as um no ave exemp o e quan o I

L

pode um espírito forte em corpo doente. EdIta,� de p�aça com o� prazo �ervação e fU!ncion�mento, Santa Catarina, aos vinte e'

Contrariando todos os conselhos de um repouso ne-
de vmte dias e mais dois baleiros, um com Inove dias do Mês de Setembro

cessár ío, quiseste dar teu voto no teu partido.
O Doutor WALDEMIRO 10 e outro com 3 vírlros. I do ano de mil novecentos e

CASCAES, 1.0 'Juiz Substitu- 00 t E (A ) C 1Sais te para a rua, amparado nos braços de tua es- E, para que Chegue ao r_ssen a. u, SS, ar os
to da P Circunscrição JudL h' t d t dposa e filhos com aquela inquebrantável e indomável ciária do Estado, no exerci-

con ccrmsn o' e o os, man , Sal'danha, Escrivão, o subs-
vontade de um homem de fé e penetraste na cabine in- cio pleno do cargo de Juiz dou" expedir o presente êd.i-; crevo. (Ass.) Waldemiro Cas

devassável, causando admiração a iodos, para deitar na de Direito da 1.a Vara da tal que, será afixado no lu, caes - Juiz de Direito.
urna o voto de acordo com a consciência tranquila de Comarca de Plortanópolís gar de costume e pUblicado: Confere com o original.
um cidadão que não foge ao cumprimento do dever, S. C., na forma da lei, na forma da lei. Dado e pas- ,Carlos Saldínha _ Escrivâo
embora teu estado de saúde.

.

FAZ SABER aos que o
Subiste na estima, na consideração e no conceito, presente edital 'de praça com

quero crer, não somente nosso mas, até -mesmo nos que o prazo de vinte (20) dias,
pensam contrariamente a teu ideal político. Porqué virem, ou dêle conhecímen
deste magnífico exemplo a todos. to tiverem, que no dia 31 de.

Teu voto foi o voto sacrifício, o voto de fé nos velhos outubro próximo, às 15 ho-
ideais que nunCa traiste.

ras, o porteiro ,dos auditó_
Uma grande consolação deve estar enchendo de rios dêste Juizo trará a

alcg'l"ia teu ,coração. público pregão de venda e

Tú venceste. _arrematação, a quem mais'
Que me perdoem os que me leem, pois, talvêz ju1- dar c o maior lanço oferecer

u;uem, êste assunto fora dos propósitos e finalidades sôbre a avaltação de Cr$ ..

elesia toll'r:..
' 18.000,00, dos objetos - abaixo

M�r::i ha certas atitudes, que merecem registro à descritos, penhorados a HIL-

·pitrte. DA ANDRADE nos autos n.o
A tua paI" exemplo, cabe aqui como em outro qllal- 31-60, do ação executiva, que

(U('I' (·omentáJ:io.
-

lhe move SILVA & IRMÃO:
Meu abraço. Uma balança nwrca "DAy_

ANIVERSARIOS FAZEM ANOS HOJE

CAPITÃO VIRGILIO DIAS I
'

Com grande satisfação re- _ sr. Moi�és Schmidt

gãstramos na data de que _ sr. Eh B. Tesa

hoje transcorre, mais um - sra. Anita Fernandes
aniversário natalício do nos- - sra. Aércia Ferreira de

so prezado amigo e distinto Souza

conterrâneo sr. Capitão Vír., sr. 'Sílcio José dê So�a

gilío Dias. - sr. Elias Paladino

Muito estimado em nosso - sra, Maria Luz Piazza

meio o aniversariante ver-se- '_ srta. Marly Cataguazes
á cercado na oportunídade, _ srta. Ana-Maria Mendon-

,

das mais carinhosas demons, ça I

traçeõs de apreço e estima. _ srta. Júlia Maria Maciel

As nossas relícitaceôs.

ti
,..

PROGRAMA DO MES
O U T U B R O

DIA 23 (Domingo) -

Encon tro dos Brotinhos

DIA 29 (Sábado) -
ISoirée _ Clube da Lady em beneficio da Socie_
dade Amparo a Velhice.
Apresentação da cantora "Ana Lucia"

DIA 30 (Domingo) -

Soirée - desfile Bangú dos Comerciários. O Dep. DOU'rEL DE ANDHADE e 'o SR CELSO
RAMOS, eleitos Vice-Governador e Governador do
Estado. O Colunista felicita ambos, pela brilhante
vitória conquistada' nb pleito dI) dia 3 próximo
passado.

ANGELO DI MARE - O Cantor Italiano que logo
mais, cantará no Clube Doze de Agôsto. As Mesas

para este acontecimento estão sendo vendidas na

Secretaria do Clube.

�_\

"'I>,

VERA BONASSIS,
Sucesso marcado.

"'"

âeoutante ele 1960.

RECEBI um convite para o

baile das debutantes do

Clube "15 de Outubro" que
será realizado no próximo
sábado. Agradecido ...

REGINA Pereína Oliveira,
debutante de 1960, vai fazer
sucesso na sua apresenta,
ção com um lindo veatído
confeccionado no "ATE_

LIER" da Sra. Ananias.

AS debuntantes do Lira T.

Clube" serão recebidas ama

nhã, no Tabajáras T, C.,
com um "cocktail",

O CALOR chegou e os moJJ
vimentos nas praias à vis-t
ta... t
O SR. AR! Melo Mosimam,
aconteceu no bar "Elite"

acompanhado da "LDA"

A RAINHA da Primavera
de 196Q, MARISA RAMOS,

, estará presente no Coque.
tel oferecido pelo Tabajá
ras T.C.

TEREZ!NHA Gonzaga, a

Rainha que será "coroada"
no 1J1'óximo dia 15 de ou

tubro no Baile de ANIVER_
SÁRIO DO LIRA T. CLUB,
está incluída na lista das
Treze Senhoritas Mais Ele

gantes elo Estado.

PARTlCIPACÃO
,

NELSON JOSÉ DA SILVA e

SILVA participam aos parentes e

Ilas.cimento de seu filhinho EDSON
dia 7-10-60.

DR� SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Pl'eparo de ,cavidades pela alta, velocidade
RORDEN AIROTOR S. S. 'WHITE

ELZA' MARIA DA

pessoas amigas o

LUIZ, ocolTido no

Consultório e Residência:
Rua Jerônimo Coelho 16 - r'.o andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

VITORIA DA HUMANIDADE
SILVEIRA LENZI

Vitória do trabalho, dos bons princípios : vitória
da honestidade, da retidão, da equipe, da organização,
do conjunto. Vitória da humildade.

O enunciado, traduz o lema que norteou as can

didaturas al iancistas, hoje consagrada peja maioria do
eleitorado catarinense. Dizíamos foi a vitória da hu

mildade, pois em nenhum momento substimou-se o plei
to que seria travado. Sabia-se, que o povo estava can

sado de engodos, de improvisações; que a vitória de
veria. pertencer mais ao povo, acima de tudo. Por isto,
lançaram-se os candidatos à luta. Compareceu-se aos

mais longínquos extremos da terra barriga-verde, pa
tenteando nas praças públicas, nos contátos, as men

sagens, as plataformas, as intenções.
Procurou-se auscultar os partidos políticos, os

seus verdadeiros líderes e comandantes. Estudou-se a

conjuntura sócio-econômica do .Estado, os seus proble
mas mais urgentes, enfeixando as suas soluções, na

bandeira esperançosa dos candidatos.
Lutou-se com dignidade, com elevação, .com edu

cação, Não se difamou ninguém, não se injuriou ou ca

luniou; não se atentou contra os bons costumes, a boa
moral. Não se comprou, não se barganhou conscien

cías. Não se atacou a família catarinense; não se fe
riu - nem de leve - a honra de, nenhuma pessoa. Não
se cerceou liberdades; não se usou da autoridade para

ofender, .para. ameaçar.
Tudo isto, e mais as figuras impolutas dos can

didatos - os comandantes da jornada, possibilitaram a

esperada vitória. Tudo isto, e mais trabalho, mais fé,
derrotaram a grande máquina governamental e 't). má

quina econômica do grupo antagonista. Tudo isto, nos

deu esperança, de que o povo mesmo é quem delibera,
de que o povo decide pelo livre exercício do seu mais
caro e inalienável direito.

Foi uma grande vitória, limpa, escorreita... Foi a

vitória da democracia, e porque não dizer, do povo, que
afinal, é a mais humilde e a mais poderosa das expres
sões.

COLUNA CAIOUCA
CONGREGAç.ÃO NOSSA SENHORA DO DESTERRO

Na séde desta Congregação Mariana, no Largo Fa

.gundes n.? 8, realiza-se hoje, às- 16 horas a inauguração
do Gabinete dentário gratuito "D.a Mercedes Rocha
Freire" e da linotipo do jornal "O APOSTOLO", ambos

dirigidos pelo Centro Social "STELA 'MARIS". Para
estas solenidades, recebemos gentil convite, que agra-
decemos .penhoradamente. /?

Formar Para
_

JESUS Um
Povo de Adoradores

10==1=====

APEDITIVOS
�U81C:AOos
DlADIAM'I:NTt 0A8 /9A�R3HS,

-
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,;, 'O' EST�DO" O MAIS ��Tioo i>íARIO DE S. CATARINA'

PREeos
,

como ê s te s

Conjuntos p/crianças (calça e blusão
.

Calças tropical, pura lã, rapazes, a
,

camisas Sport p/homem .

Meias
.

Calças Kor inga da melhor qualidade .

" " da melhor qualidade pi rapazes .

" meio linho
.

" casimira (pura lã) .

Calções p/rapazes .

Camisas pi rapazes Jersey .

" Sport pi rapazes .

Cintos de Couro
.

Camisetas , " .' '" , " .

Lenços (bons) a
.

artigos,
Por Pre�os como SO' a

-

"CiRUTINHA" pode VENDER I
��--_.��--�--.---------------------------------------------------:���--,--------------------.,-------------�------------�-------------------------------

Mais 400 tratores Rodoviários Ipara os-
Municipios, em troca de (afé do IBe

na
Saias de algodão estampado .

Anáguas c/3 tiras bordadas e rendas
.

Anáguas Jersey, fina qualidade ; .

Vestidos, bem graciosos p/rneninas .

Camisolas de opala (bordadas) .

Calças de meia : .

" nylon -:
.

Saias plissadas (faille) .

Lindos vestidinhos p/meninas .

Soutiens
.

Combinações 'cetim (com renda) .

Fronhas a
.

Guardanapos (dúzia) .................•.....................
Tailleurs (bons) '

.

Guarnições de cama (cretone bordado) .

Bolsinhas p zrneninas ....................................• ,

. Calças, de Lingerie, com renda a
.

Finíssimas camisolas, jersey, c /renda ",.".,.::.:,:,:::

s 129,00
$ 129,00
$ 139,00
$ 238,00
$ 107,00
$ 19,00
$ 51,00
$ 318,00
$ 126,00
$ 21,00
$ 87,00
$ 48,50
$ 72,00
$ 635,00
$ ga�\Q('\
, H&,OO
$ g9,QQ
, a38,OQ

- .

e maIs milhares de

Em solenidade realizada. União. Democrática Alemã e aos

ontem no gabinete do pre- Ocontrato para a aquísí- .presentes, para. dizer do síg
sídente do Instituto Brasíleí- ção das máquinas alemãs f(li niflcado daquela sociedade,
l'P lig Gaf�, foi firmado con, assinado pelo presidente do de alta relevância para Oi!
trato entre a Autarquia e as LBC, Sr. Adolfo Becker, o deetínos da municipalidade
prefeituras municipais iCl:e diretor Newton Ferreira de b_ra..silelra,\_A�:ta.deceu· â va-

19 Estados da Federação, re, Paiva e Antônio Lomanto I�oli'a cooperação do Instituto
presentadas no ato pela As- Júnior pela Assocíaçãç 13:rª� Brasileiro do Café, contrt,
sociação Brasileira dos Mu, iíleíra dos Munícípíos, enü, buíndo c.ecisivamente para o

n!cLpios, complsmentande o ';'ade que se encarregará da desenvolvi'ménto muníoípa-
, allÔrdQ para a importação de :jistribuição das mesmas às llst!\, IJ,tenQQ prontamente
43!l trll,toreli rodoviários. A orereítura, municipais. Esti- aos reclamos daquelas co

operall�o se processará em veram presentes represen- munas- que há 10 anos vinha

troca de café com a Repú- tantes de 'prefeitos e gover, apelando- p-ara o govêrno da
bllca Democrática Alemã :10S estaduais, Os deputados República, no sentido de ím,
(Alemanha Oriental), sendo federais José JOffily, Cid portar, d-iretamente para os,
fornecedora ,das máquinas a Oarvalho e Aniz Badra e o seus serviços rodoviá�,
firma "Veh Deustcher Innen .íeputado estadual ,Alair Pin- tratores e outros implemen
und Ausenhandel Machinen to, pl'esi'dente na Assembléia tos, E acrescentou:
Export", representada na as- :"egislativa do Ceará. __:_ Sómente ag'ºrª -_ li de
sinatura do contrato pelo sr. OESENVOLVIMENTO MÇ'-: justiça registr�r.,--, nQ tIo-
Hans Hopp. As prefeituras NIC1PALISTl\ vêrno qo I"m�nªntª 'presiden_

- beneficiadas Ipagárão os tra; Após a assinatura do f:gn� te Juscelino Kubitschek de

�qr-ElS €lo �BO mediante o blo- .rato, o Sr. Antônio �0P.l�P:'l� Oliveira, que modírícou ()

queio das quantias corres- ;0 Junior se díríglu ao pl'�" ilentido de adm�nistraçá{l da'
.

pondentes na' quota do Im. ;idente e Diretor do �BC, !l,Q vida brasileira ,�n{ll\1s�ve a-

posto de Renda que lhes é . .epresentante do Consalhei., te'ndendo, � corno atendeu,
clevida no Orçamento da -o Comercial da RepubH()� aos ;Já remotos mais sempre

•

•

se

s 82,00
$ 333,00

-,

$ 173,00

$ 14,06
$ 318,00
$ 245,00
$ 345,00
s 435.00

$ 35,00
$ 55,00
$ 99,00

$ 45,00
$ 24,00
$ 18,00

presentes reclamos dos po-' l<los Municipipios d\isse que

bres .munícípícg brasíleíhos, pouco teria a acrescentar à

.5 que eonseguímos o atendi, Iérn do: que fora dito pelo Sr.

menta de tão justos recla., Lomanto Junior, aduzindo:

mos. '_ A AIID.Jcia,__çãp Brasileira
ele MunicípiOS fez uma arír ,Estendeu o seu agradeci-

mento ao Ministro da Fa_ mativa brilhante para solu
ções concretas, positivas, que
não se perdem nos problemas
teóricos, sem levar ao go
vêrno meios de' equacioná,
los. El/a apresentou o pro-

. blema de forma a ser resol
vido satisfatoriamente, como

verificamos aqui. Sabemos
que o nosso país 'depende de
velocidade. O IBC, represen,
-tando.os interesses da cafei
cultura do comercio e da ex,

portação do produto, sente-
se feliz de ter sido a plata
forma em que o negocio foi
trabalhado. Ternos o melhor
mercado extern representado,
pela República Democrática I
Alemã, onde os consumidores!
reclamam o café do Brasfl e:
temos também o melhor rner _ ,
cada interno, para os seus I I

produtos industriais que a

qui encontram execelentes o

portunidades de aplicação.

CONSELHOS DE BELEZA

zenda, Sr. Sebastião Paes de

Almeida, aos dirigentes da
!3UMOC e da CACEX ao pre
sidente do IBC nas ',::tuas ul
�imas Ig'estões, srs, Renato da
Costa Lima e Adolpho Be,
cker, aquele reconhecendo e

se batendo, decisivamente
pelo atendimento dos recla
mos das comunas 'Q!'asileiras,
provídêncía e§§� que não so

freu soluºãQ de contínuída,
de na administração Adolpho
Becker que, compreendendo
'J stgnítícado çlessa campa
nha, a ela deu todo o seu

apoio e assinava Q contrato
para a aquisição de mais 433
tratores.

NOVOS MERCADOS
Finalizando a solenidade, o

$1'. Adolpho Becker, agrade;
cendo as palavras do presi
dente da Asociação Brasileira

o,_. , .••. "' __....... \ ....�.".

O l4AatOt'�SO dê

.

CoMto fbp� do B�J!
,; ,"''''' .. ,�, ..,,'

-

<

A·VOZ DE URO
O-PAPEL DAS FRUTAS NA

ALIMENTAÇãO
Dr. Pires

As frutas têm um papel
preponderante na alimenta_
tação e todos os regime�
equilibrados devem conte
las na base de cem a duzen
tas gramas por dia, cozidas
ou cruas. É preciso que se_

jam ingeridas bem maduras,
frescas e limpas. Algumas
delas, como a maçã, uva e

pera, podem ser servidas
com a casca. A melhor hora
para alimentar-se de frutas
é pela manhã, por oca�lÍão
do café.
Os regimes de frutas são

muito indicados para deter
minadas doenças e entre os

mais conhecidos citaremos:
a) o de uvas, para intoxi.

cação, constipação intesti
nal obesidade e em certas
enfermidades dos rins, artri_
tismo, gota e reumatismo.
Comer trezentas gramas de
uvas de dois em dois dias
iniciando a primeira alimen.
tação as oito da manhã e a

ultima as oito da noite. Por
dia serão realizadas sete ali

mentações perfazendo um

total de dois quilos e cem

gramas de' uvas.
c) o de maçãs, para diar.

libacilose, descalcificanão,
escorbuto. Fazer o regime na

base de quinze laranjas por
dia distribuindo a alimenta
ção pela manhã, ao meio dia,
à tarde e à noite .

196ú
pela

RÁDIO GUARUJÁ
EM ONDAS MEDIAS ( CURTAQ

....

PARTICIPE E GANHE fgTE�' PRlM'O�:
� , .

• UM RADIO FONOGRAfO A6C 1QbO PARA O
VENCEDOR 00 CONCUR90 EM QANfA CATARINA

.UMA VIAGEM AOS egTA009 UNIDOG Pff..A REAL
ESTAOIA INTEIRAMENTE PAGA POR 15 OIAg
• CONTRATO EM RÁDIO' t TELEVlg,40 POR UM ANO
Ao vrNCEOOR DA fINAL

,

f\

IrH2criçóes na RÁDIO GUARUJA duran+e o

__j I horáriO comercia'

-�l j

COM

._....-_
.._-_ .. _._.

c) o doe mãçãs, para diar_
réias infantis (nesge caso

descascadas e reduzidas a

�reme). doenças do figado e

�sgotados fisicamente. Uma
cura de maçãs pode -�er fei_
ta a razão de um quilo de
frutas por dia (pela manhã,
almoço, lanche, jantar).
d) o de bananas, para de_

sintoxicar o organismo, obe
sidade, acidez gastrica. A

cura far_se_á repartindo-se
o total de bananas a comer

e que deve ser de vinte, em

cinco vezes, durante o dia.

De um Vlodo geral 09 regi
mes são feitos um ou .dois
dias na semana, durante um

mês. Afé a pessoa se acostu_
mar, é preferível ir fazendo
uma refeição de frutas, uma
vez ou outra.

Finalmente devem09 dizer
que com exceção das frutas
chamadas gordurosas e que'
.ião as amendoas, castanhas
do cajú, do Pará, portugue_
sas e a9 nozes (entre as prin
Cipais) todas elas têm um

valor alimentar bastante re

duzido, mas são de digestão
fácil, quando bem maduras.
É sempre preferível lan_

çar mão das frutas da pró_
pria estação e. felizmente o

Brasil tem uma infinidade
delas, produzindo todo o ano.

Nota: Os nossos leitores
poderãQ di.rigir a correspon
dência desta secção direta_
mente para o Dr. Pires, à rua

México, 31 - Rio de Janeiro.
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NDUSTRIAL MADEREIRA SOCIEDADE
ANONIMA Assembléia Geral
Extraordinária - 1.a Convocacão

•

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

'Novembro, s.n., nesta .cidade, Estado de Santa Catarina,
às oitb (8) horas do dia 18 de 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 social e consequente
alteração do artigo 5.0 dos Estatutos Sociais.

2) Outros assuntos de interesse da sociedade.
Videira, 27 de setembro de 1060

Arnaldo Anghinoni - Dir. Presidente
Antonio Ahílio Luvisa - Di!'. Comercial

MISSA DE 1.0 ANO DE FALECIMENTO

de José Francisco da Silva (Zéca Silva)
Viúva. Maria Celecina da Silva, Filhos, genros,

floras 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
realizar-se dia 8 de Outubro próximo, às 7, horas, na

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I'DA RODADA

f:��,Treze I �aravaDa �O' Ir, �reliu �esta' 'tarde
Mesmo aseím, espera-se uma

boa peleja na t.arde de hoje.
Proaseguírá, na tarde de

hoje, o Campeonato Citadino
de Futebol Amador, estando
marcado o encontro entre

Treze de Maio e Caravana do i boas "performances", muito
Ar. Os dois- quadros, neste embora os trezistas conse,

certame liderado pelo Ta_I guíssem a reabilitação em

mandare, não têm realizado seu último encontro. O Ca.,
------------------------- ---------------------------------------------------------------

ravana nos três prélíos dís,

putados não conseguiram a

vitória, tendo perdido duas

pelejas e empatado uma.

SE N visará apenas 11 benefício do esporte
RIO - '''O principal fato I do movimento e qUe trabalha espalhado por tôda Europa. lado de cada [ôgo que com; da apuração em todo o país.

a acentuar sôbre tudo o que ativamente para colocar o COMO É preende time de todo o Bra; ASSISTÉNCIA E
se disser acêrca do Bolo Es, bólo em acão no dia 6 de no; O Bolo Esportivo Nacional sil e algumas vêzes do es- DESENVOLVIMENTO
portfvo Nacional é que êle vembro próximo. não se trata de sorteio nem trangeiro haverá uma colu, A renda total de cada a-

visa só e exclusívaments a O sr. August.o Melo Pinto jôgo -de azar. Obedece a um na, na qual o ínteressado co- puração será dividida em

beneficiar o esporte brasíleí; continuando em suas arír , critério muito simples e o locará o número correspon- duas partes; a primeira para
1'0. A sua organização está mações di113e que confia pia, que é mais importante aces, dente ao vencedor. prêmios aos acertadores; e a

entregue ao Comité Olimpí., mente no sucesso do BEN em sivel a qualquer pessoa, Fun , O Sorteio não é para esco, segunda para ser entregue
co Braeileíro, órgão que será virtude de sua organização clona da seguinte maneira: re e sim para indicação do ao esporte. Esta segunda
o propulsor do desenvolví., geral estar entregue aos Em qualquer ponto da cída- vencedor ou empate. Feito parte ainda gerá desmem,
menta do esporte no Brasil" seus criadores na Itália, srs. de serão encontrados cupons isto, irá às casas comerciais, brada em maís duas, cujo
- arírmou, ontem ao Diário

I Carlo De Bellegardi e Raa, contendo a relação das 13 especialmente escolhidas pa, fim é dividir o dinheiro para
Carioca, o Augusto Melo tellí, técnicos que aperfeí , partidas, (tôda rodada será ra êste fim: Incluem-se en, atender às necessidades do
Pinto um dos coordenadores I coaram o movimento hoje composta de '13 jogos). Ao tre elas bares, restaurantes, esporte. Na parte que se re;

-�--------------,--- - -- charutarias etc. e adquirirá fere a assistência será entre;

XIII. 10·0-OS Un·IVerS·llaFrl·os
o sêlo cujo valoré de 10 cru, gue ae diversas Conf'edern ,

zeíros, recebendo em troca ções para que elas criem pla,
uma parte 0.0 cupom. A ou, nos visando melhor o seu

C I
.. tra metade será enviada à andamento. No tocante ao

a arloenses
'I ...d�/ sede do Bolo Esportivo para desenvolvimento o objetivo,

'J;"'J'f'i!. <,,,:' a devida apuração. O candí., é dotar o país de pistas atlé
,

, :,...'.J.{� _
dato que obtiver maior nú, tícas, piscinas, eetádíos, gí ,

Sob o patrocínio da Federação Catarinense de Desportos Univers itárfós mero de pontos, receberá násios, elementos indispen.,
(FCDU), terão início, amanhã, dia 8 à tarde, os XIII JOGOS UNIVERSITÁ- como prêmio o valor corres, sáveis ao progresso esportivo
mas CATARINENSES. pondente a metade do total de qualquer nação.

A primeira disputa será de TENIS DE lVIESA, a partir das 14 horas, na
Associação Atlética Banco do Brasil.

Cinco (5) faculdades disputaram estes Jogos - Direito, Filosofia, Far
mácia Odontologia, Ciências Econômicas e Medicina.

Os ·XIII Jogos terão prosseguimento dia 10, a partir das 19,30 horas na

Faculdade de Direito.
Para maior brilhantismo convida-se ao povo em geral para acompanhàr

os referidos Jogos.

l VOCÊmacEIUÍMAISI
��-�-����-��----------------------
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"', com as emocionantes transmissões de

-_-=--=--=� -----..,;.-.-

i': F I R E S ,O N E

Em' Florianópolis
Avaí x Carlos Renaux

favoritismo.

DE 1960

!D:EVE O ÁRBITRO DEM,ONSTRAR NÃO
TE'R MEDO DA RESPONSABILIDADE

João Brígida
Em 1958, mais do que em

qualquer outro ano, os casos

d� simulação abundaram no

futebol carioca. Trata-Se de

um expediente fraudulento,
que deve ser severamente

combatido, porque, além do

mais, constitui flagrante des,

respeito à autoridade do ar;

bitro. Vimos [ogadores de re ,

nome internacional lança
rem mão desse processo des_

leal, sem que" infelizmente,
sofressem punição energica
por parte dos juizes. Embo
ra 09 clubes relutem, a ver ,

dade é que somente a auto,
nomia do orgão dos arbitres

poderá oferecer o desejado
ensejo de uma melhoria das

arbitragens. Enquanto os

clubes tiverem o poder de

impugnar juizes ou perse
gui-los; não se encontrará
ambiente propicio ao esta
belecimento da disciplina
moral, tão necessária quanto
a disciplina regulamentar.

* * .:.:-

oompreend.enos os escru-:pulas que têm os clubes.
Muítoe deles acham que, au,

tonamos, os orgãos de arbí;

tragem se tornarão "senhc- l
res" dos clubes, porq�e seus!
juizes nada terão a temer e

ninguem os impedirá de pro;
ceder ditatorialmente em.

campc, maníteetando sua

idiossincrasia a esta ou aque
la associação. Evidentemen.,
mente, não é isto o que se

colima. É preciso que a dire

ção do referido orgão seja
dada, não a qualquer pessoa
que dit-poriha de "pfstolões"
no ambiente futebolístico,
como ora acontecer, mas que
tenha' autoridade comprova,
da, quer técnica, quer moral.
Um regulamento rigoroso,Prosseguirá na tarde de I

rísta de futebol com a rea ,

hoje o campeonato amado- Iízacão de um encontro
capaz de determinar sanções

. severíssímas aos JUIzes que
quando. estarão em luta a�

procederem de maneira du,
representações do Treze de bía ou acintosamente par
Maio e do Caravana do Ar zIal, eanções que poderão ir
Na última partida o Treze de da multa à suspensão e com

Maio, embora jogando mal, esta ao rebaixamento ou à
conseguiu vencer ao quadre, exclusão do quadro oficial.
med'riocre do Austrla por

3xO, reabilitando-se assim

em 'parte, dos reveses que

havia sofrido. O Caravana de

Ar, até o presente não con

seguiu uma única vitória,
tendo apenas empatado com

o Austr ía se mabertura de

contagem na quinta rodada

Porém, demonstrou sensíveis
melhoras na sua última exi

bição quando perdeu para o

Tamandaré, líder invicto,
por 2x1. Portanto, Treze de

Maio e Caravana do Ar, será
o chóque de sábado à tarde

pelo certame amadorista, a

parecendo o grêmio carava

neiro com maiores doses de

" ·x·

Não desejariamos nunca

uma situação que pudesse
tornar os clubes joguetes dos Ijuizes, mas também não nos

apraz ver os arbitral' serem

o que são hoje: individuas I
que procuram dirigir Os [o ,

gos aempre com a preocupa,
ção dsnão desagradar a nín,
guem. Daí o fato, já contu,
maz, observado, aliás, pelo
arbitro francês Guigue, que
aqui esteve em dezembro, de
que os nossos juizes fazem
acomodações, fecham 09

olhos a coisas graves, sem_

pre empenhados em "salvar
o espetaculo" à custa da dis_

ciplina e da educação 'espor_
tiva. E é verdade inconte9-
tavel.

x ,x X

A equipe da Pimpa, repre
sentante da ciadede de Ita

Jaí, no certame estadual es_
Um juiz de futebol precisa

pera realizar uma grande
um pouco mais do que o co_

t
-

r xlmo
nhecimento das leis do jogo:a uaçao /.

no s:u p o
tem necessidade de ser enér

comprOJlllSSO, hOJe, frente ao

I'
.

f'
. -

d" glCO e 1110 na apreclaçao os
BocalUva, forçando conse-

f t S
- .

. . a os. e nao possUIr uma
quentemente um terceiro JO- , .

d
. -

I t' I personalIdade capaz de &e
0'0 para a eCIsao (O lU o . .b , impor aOs Jogadores, em vez
salonisa. de dirigente do prélio se

x... x x
transformará em dirigido.

Na tarde de hoje no gra_ Se encontram um arbitro
mado to Abrigo de Menores, correto e' sem medo de cum_
tstarão se empenhando em prir e fazer respeitar as leis
acitrada luta a sequi,pes to do futebol, os jogadores aca
Banco Inco e Banco lCto Bra- barão por dobrar o cerviz,

< nil em dinputa do títtulo de
porque de nada lhes valerá'

iampeão baniário da iapital ter afl "costas quentes" por
do Estado. Sábado último, .serem do clube "x", "y" ou
verificou-se om empate de "z". Para o juiz íntegro, to_
um a um (lxl). dos os clubes são a mesma

coisa. Sua maneira de diri_
gir o jogo é invariável. Hoje,
porém, o que Se vê é um mes_

mo juiz ter varias personali_
dades,

'

conforme 09 clubes
que participarem dos jogos
por ele dil'igidos. Isso é um

mal, quer para todos os ar_

bitras, quer para os clubes,
porque é, sobretudo, um

Em
Paysandú

Brusque
x - Figueirense

... �-�

.... ,,.,.. �;'.: ..: �jl
.,.

'.

PELA
�,' ,

RADIO GUARUJA
---------�----------

ondas médias: 1.420 kc - 5 kw
ondas curtas: 5,975 kc - 10 kw

li"
Com a maior e melhar equipe de locutores e comentaristas.
de Santa Catarina: Nazareno Coelho, Fernando Unhares, Rui
Lôbo, Luiz Coelho, Gonzaga Lamego, Mauri Borges, Osnildo
Morlinelli, Rouget Carril! x X X

Borges, meia direita da

equipe do Tamandaré, lideI'
do certame de ama'dores, é b

atual artilheiro do campeo_
nato com 4 tentos, seguido.
de Pizzolatti do São Paulo

com 3 tentoe.

RlDE 'CATARINENSE DOS ESPORTES

.Rádio Nereu Ramos - Blumenau o Rádio Herval D'Oeste _
Rádio Difusora - Laguna 8 Rádio Difusora - Joinville o RádiO'
Clube de Lajes. Rádio Cultura - Joinville

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

UMA GENTILEZA DOS REVENDEDORES

-F I R E S T O N E· x x x

(cont. na 7.a pág.)

* *

grande mal para o futebol
corno esporte de primeira
ordem.

:): *

,Quando criticamos arbi

tragens, não o fazemos por
desamor aos juizes, pois bem
sabemos as dificuldades que
eles enfrentam. orttícamos a

atitude em que eles se colo,
cam diante de cada. jogo,
adotando criterias diferentes
para ocorrencíoz: identicas,
falhando em casos elementa,

res, enfim, cometendo falhas
qUe um juiz atento e sem

medo de assumír responsa
bilidades não pratica. As
nossas críticas objetivam
colabosar para a'melhoria
das arbitragens, não, como

pode parecer, para criar di;
fículdades para os juizes. In,
felizmente, porém, entra ano,
'saí ano, 0[1 fatos se- repetem,
dmonstrando achar-se. a ar;

bitragem no futebol brasí,
leiro estacionada. Quando foi
estabelecida a cooperação
mais íntima dos ríscaís de
linha com os junizes, &UPU_
nha.ise que o nível das atua,

ções subisse. Mas o narrar à

responsabiildade tem feito

com qUe os arbitres se va,

lham dos fiscais de linha pa,
ra ficar bem com os clubes,
e os fiscais de linhas muitas
vezes criam casos dificeis

para juizes, estabelecendo
se um circulo vicioso alta,

mente nocivo aos ínteuesses

do futebol.
·x·

A situação chegou a tal

ponto qUe as arbitragens pe;
lo "�'lstema diagonal" deixa

ram de ser respeitadas.. Cada
juiz adota o "sistema" que

melhor lhe parece e por cau,

sa disso costuma haver con,

fusões durante o prelío. Há

neceseídade de uma ínstru

cão mais cuidadosa dos ns,

caís de linha. Eles devem

aprender como agir em cam

po, de maneira a serem reais

colaboradores das arbitra

gens e não pedras de trope ;:

ço para os arbitras. Estes por
seu turno, devem também

agir de modo a provar em

campo que são eles, eretíva,
mente, a unica autoridade
em ação e os fiscais de li-

(eont, na 7.a pág.)

SEGUE RUI LOBO
Passageiro de um dos pos,

santes aviões da VARIG, de.
verá seguir hoje, pela ma

nhã, para o Rio, o nosso ea,

timado colega de imprensa e

colaborador jornalista Rui T.

Lobo, uma das figuras de

proa do jornalismo esporti_
vo. de Santa Catarina.
Na ex-metrópole brasilei_

ra, Rui fará a cobertura do

Campeonato Brasileiro de
Vela Classe Lightning para
a Rádio Guarujá e e9ta folha.
Ao certame, que terá início
amanhã na baía da Guana_

bara, concorrerão além dos
cariocas que são considera_
dos os grandes favoritos, ve
lejadores de Santa Catarina,
São Paulo, Rio Grande do

Sul, Paraná e Bahia.
Ao Rui os nosso9. votos

sinceros de boa viagem e fe�
licidades na terra Carioca.

(ampeonato Ca
rioca de Futebol
De conformidade com a ta_

bela do returno no Call1peo
nato. Carioca de Futebol, pa_
ra hoje estão marcados três
jogos,

�

a sabei:: América X

Portug�esa, Madureira X
Canto do Rio e Botafogo X
Olaria.

KIllanhã [lerão efetuados
os restantes encontros da
rodada: Bangú X Fluminen_
se, Flamengo X São Cristó
vão e Vasco X Bonsucesso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(
1lireção de: MILTON LEiTE DA COSTA e RUBENS COSTA

JURISPRUDE.NCIA
MANDADO DE SEGURANÇA
N. 245, DA COMARCA DEI

FLORIANO'POLIS., RELA

TOR: DES FERREIRA BAS
TOS.

- Exame de livros.
- O art. 18 !do Código

Comercial declara, ta

xativamente, a admis
sibilidade desta provi
dência exeepcíonal v.

,g. em questões de su

cessão.
- Designa-se o pe

dido.

44441,
Vistos, relatados e dís,
cutídos êstes autos de
mandado de segurança
n. 245, da comarca de

Florianópolis, reque,
rente a Companhia Te

lefônica Oatarínanse e,

requerido o Dr. Juiz de
Direito da l.a Vara.

ACORDAM, em Tribunal
de Justiça, por conformidade
de votos e eõnsoante o pa,
recer Ido E:xmo. Sr. Dr. Pro
curador Geral do Estado,
denegar a segurança.
Custás pela impetrante.
Clorinda Garicochôà Gan_

zo propôs contra o espólio de
Juan Ganzo Fernandes, de

quem se achava desquitada,
uma ação ordinária ,de· so

brepartilha de bens, partí;
lhados à época em que se de

cretou o desquite amigável.
Para isso requereu em JuÍ

zo uma pericia nos LIVROS

E ARQUIVOS da Companhia
Telefônica Oatarínense, da

qual' Juan Ganzo Fernandes
era acionista e diretor.
Contra essa providência,
que foi deferida, ínsuge-se a

mencionada Companhia, já
porque não é parte da de ..

manda, ainda porque violen
ta a perícía, que ela, trazen
do uma série de quesitos
extravagantes, se equipara a

uma verdadeiar e Ilegal de

vassa nos seus livros e ar

quivos.
Daí o presente mandado de

segurança. �lmllllll
Requereu a impetrante que

se determinasse a suspensão
liminai· do ato, "Qorque po
derá resultar �neficáçia da

nulidade em caso contrá- Perdeu-serio".
.

. I

Juntou ao pedido certidão

do requerimtnto de Clorinda

Gericochôa Ganzo em que

esta indica as provas que de

seja produzir na instrução,
entre elas "um exame nos
livros e arquivos da Cia. Te_

lefônica Catarinense, tão so
mente para apurar o nú
mero das ações com suas

características, '" os valores e

Os direitos que o finado CeI.
Juan Ganzo Fernaindes pos
suia naquela... Companhia em

19 Ide junho de 1952".

"Ainda, à inicial está junto
o malcinado mandado de pe_
rlcm. .: II�
Notificado,. por oficio, o

Dr. Juiz Direito da l.a Vara,
prestou S. Excia. as infor-.

mações que defluem de fls.
2:J a .25.

Entend�, preliminarmente,
que não é de se conhecer da,
medida pleiteada, uma veZ

que o advogado que" firmou,
a petição de fls. 2 a 4 não
tem poderes para isso.

De meritis: Que o Juizo
não violou direito líqurdo e

A CAUTELA N.o 1576/60 ((grupo jóia) EMITIDA
PELA CARTEIRA DE PE'NHORES, EM 8/3/60.

ótima casa residen:::ial no Bairro Agronômica, com

2 salas, 3 quartos, banheiro, cozinha, dependências de

2mpregada e porão habitável.
Tratar no Edifício ISul América, 5.° andar, s/501 ou

pelos tels.: 2198 e 2681.

SERViÇO MILITAR
CA�PANHA DA CONVOCAÇÃO DA

CLASSE DE 1942
ARMADAS E' O TEU MAIS NOBRE DEVER CIVICO".

"BRASILEIROS! SERVIR A PATRIA NAS FO�ÇAS
CONVOCAÇAO: .:_ Serão convocados para a presta

cão do Serviço Militar no próximo ano de 1961:
.

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

débito com o Srvipo Militar.

A seleção e inspeção de saúde para as classes acima

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

tado de Santa Catarina, devendo os alistados residentes

em Florianópolis, Biguaçú e São José, serem inspeciona

dos no 140 B. C. de 25 de Novembro a 15 de Dezembro

próximos. ! 'J .�..: I
�..--���--�����---..-----

IMPRESSORA
IDJgbilD lC*bA.

___'C.@:'II...--
""'

ENCADERNAÇOES
SERViÇO DE CLlCHERIA

PERFEIÇÃO E RAPIDEZ,
- . ...

CONSELHEIRO

CARl M B OS t
E

COM

MAFRA. 125,RUR
FLORIANOPOLlS SANTl\ CATARINA

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

«<

maiorI Escola de Irquitectura de
Influência do Mundo

FOI FUNDADO EM DARMS
TADT UM ARQUIVO DO

"BAUHAUS" - A ARTE CO.

MEÇA NA OFICINA

Hamburgo - (Por Sigrid
von Voss - Impressões da
Alemanha) - Na bela cída..

de Industrial de Darmstadt
no sudoeste da Alemanha)
foi recentemente fundado
um Arquivo do "Bauhaus"
que se propõe coligir e estu
dar por métodos científicos
todos os documentos rere,
rentes a esea famosa ínstí,

tuição. O fundador e, du,
rante muitos anos, director
do "Bauhaus" em Weimar,
Prof. Walter Gropius, já la,
gou ao novo instituto toda a

sua coleção. de documentos
iniciada slstemàticamente
em 1919. Lançou um apelo a

Lodos que se ínteressacam
pela idéia do "Bauhaus"
pedindo que ponham à dis�
posição do Arquivo manus

critos, cartas, artigos, estu,

dos, modelos, etc. O Arquivo
será público. Além disso ten
cíona.se organizar exposi
ções no estrangeíro, lançan,
do-se desde já as bases de
uma estreita cooperação com

a universidade americana de
Harvard.

Walter Gropíua esforçou,
se sempre por dar a maior

divulgação possível à idéia
do "Bauhaus", seja por ín,
termédio dos seus antigos
colaboradores na Alemanha,
seja peloa 'seus alunos na

"Harvard Graduate School of

Desígn" ou pelos seus cole

gas. no "Architecs Collabora;
tive" de que "ele foi um dos
fundadores. Desdg o fim da
guerra o célebre professor
de arquitetura, que hoje con,

ta 75 anoe, vem quasi todos
os anos à Alemanha qUe se

viu obrigado a abandonar no
início do período de Hitler.
Depois da Segunda Guerra

Mundial já colaborou em vá;
rios grandes projetos ale,

mães, por exemplo no "Han ,

sa-Viertel" em Berlim. Dedi;

ca-se atualmente a elabora,

ção dos planos de uma "Ci
dade de Gropíus" na períre,
ria de Berlim Ocidental, um
conjunto de 16.500 habita,

ções. Estes dias Gropius es

teve em Dusseldorf para re,

ceber o Grande Prêmio de

Arquitetura da. Renânia do

Norte/Vetfália.

A idéia qUe presidiuà fun

dação do "'13auhaus" em Wei_

mar, antes da Primeira

Guerra Mundial, foi de re,

conduzir pintores, escultores

e arquitetos ao artesanato e

de "demolir o muro de or,

gulho" que separava os ar

tistas dos artesãos. Díz..se

ainda no Manifesto do "Bau

haue' que o objetivo final

de todas as atividades no

domínio das belas artes é o

edifício. Pintores e especta,
listas teóricos, tais como

Lyonel Feininger, JohanneD

Itten, Wassily Kandinsky,
Paul Klee, Gerhard Marcks,
Laszlo Moholy-Nagy, Josef

Albers, Marcel Breoer e Os;
kar Schlemmer - para só
citar alguns - puseram-se
entueíástícamente ao servi

ço da idéia de se exerce. uma

influência animadora sobre
as formas dos Objetos da vida
cotidiana. Nessa fase do

"Bauhaus", depois de um co

lapso de príncípíoa aplicados
durante algumas dezenas de

anos, importava superar o

convencionalismo e encon,

trar de novo 0 caminho que
Ievasss à beleza aliada à

utilidade, à forma estética'
depurada, reconhecendo ao

mesmo tempo o novo papel
da máquina. Reatou-se cons

cientemente a tradição da
Idade Média,_quando ge cons
truiram as catedrais góticas
como grandes obras de ar-

O espaço e a importância
dados a depoiment09 vivos,
tanto de prostitutas quanto
de assistentes sociais que li

dam no campo, dão ao livro

um pungente acento de au- VOLUMES PUBLICADOS
tenticidade. Embora impor- EM .1960
tantíssimo e merecendo um Machado de AssIs
ed.;udo à parte, o assunto do Eduardo Prado
tráfico nacional e interna. Martin9 Fontes

cional, foi apenas esboçado. Antônio Nobre
De grande importância é o Cornélio Pena

último capítulO no qual o Emiliano Perneta
Autor propõe uma série de Castro Alves

medidas a serem tomadas, Ronald de Carvalho
umas a curto, outras a, longo Augusto dos Anjos
prazo, no combate eficaz, ao Lima Barreto

lenocínio e à prostituição. I Machado de Assis

Concluindo, o Autor apre_ João Ribeiro
.

senta duas curta9 monogra. Mário de Andrade
fias sôbre "casas de reajus- Sampaio Bruno

tamento" para as prostitu- Adolfo Caminha

tas que queiram readaptar
se à uma vida a;)cial inteira·
mente normal: os excelentes
rsultados já obtidos provam Fernando Pessoa
como isso é possível.' Olavo Bilac

Os aneX09 oferecem ao lei- Simões Lopes Neto

tor a possibiildade de um Alvarea de Azevedo
contacto imediato com os Antero de Quental
textos oficiais e' básicos a

serem conhecidos, sôbre o

ausunto: os artigos da Cons

tituição Brasileira, a Con

venção de Lake Success, os

pronunciamentos do Papa
Pio XII, e outros.

Interessará êste livro a

todos aqueles que, a um tí

tulo qualquer, queiram lutar

verdadeiramente contra a

exploração da pe9sôa huma

na sob qUe forma for. Mas

dirige-se especialmente aos

educadores, aos juristas e

magistradOS, e aos homens

políticos que detêm nas mãos

certo algum. absoluto, eis que os logo em
Ao revés .eonstítuí dililgên_ seguida - arts. 18 e 19 -

ela necessária e ímprescíndí- abrem duas exceções, e no

vel à vcrifkação da verdade art. 20 comína pena de prl;
� encontra apoio em norma são ao comerciante que se

legal expressa. recusar a cumprir determi-
E continua: "Tratase, co- nação judicial, quanto à exi

mo se sabe, de um exame 'de bição dos seus livros, o 4.:.
Livros da escrita contábil da Juiz a que, apoíandocse na

C:ompanlilia Telefonica ca, doutrlna e na jurisprudência,
tarinense, determinada por que cita, conclui: .!'Face as.
este Juizo e a requerimento considerações supra não me

de Da. Clorinda Garicohôa parece ter havido violação de
uanzo numa ação ordinária direito líquido e certo 'da im
de sobrepartilha de bens, que petrante. Pelo contrário, ês'
se dizem sonegados por oca- te Juizo está convencido de
síão do desquite amigável que agiu de acôr:do com as

entre a, requerente e seu ma- principios do direito e da
rido o falecido Juan Ganzo justiça".
i<"ernandes, acioni-sta e díre, Postertormente w Compa;
tor da referida Oompanhía. .ihía Telefônica Catarinense,·
Na ínícíal, arrola a auto- juntando procuração outor

ra inúmeros bens sonegados gando poderes ao advogado
entre os quais trezentas .� Dr. Pedro de Moura Ferro,
noventa e três (393) açÕes pdede sejam ratificados "os
da Companhia Telefônica Ca� atos já praticados neste pro
tarínenss , no valor nominal cesso, atos praticados com

de dez mil cruzeiros procuração constante áos

(cr$ 10.000,00) cada uma, e autos".
bem assim os lucros decorren O Dr. Procurador Geral do

tes desta reinversão em no- Estado exarou longo e [udí
vas ações, reavaliação do a-

I
cioso parecer, rebatendo os

trvo, etc. ! argumentos da requerente, já
Para a apuração dêsses quando esta entende' que a

fatos pede uma verificação parícía. havia :::!e ser indeferi

nos livros e arquivos da a por visar terceiro estranho

Companhia, o que deferi na à lide, ainda quando se in

fase probatória, por consí; surge contra a série de que,

.íerá-la imprescindível ao es- sitos formulados por Clorin

clarecimento da verdade, e, da Garieochôa Ganzo por

de outro lado, po rentendê- :;ulgá-Ios extravagantes e

Ia fundada em dísposítívo além do que a perícia em

legal expresso. causa podem Permitir e

E' de notar-se que a parte comportar.
contrária - � espólio de Conclui o douto opinante
Juan Ganzo Fernandes "pela admissibilidade da pe,

aliás representado pelo ines- rícía impugnada e ausência

mo advogado que subscreve de direito liquído e> certo

o presente pedido de segu, passível de proteção por via

rança, não se opôs à verifi- rle mandado Ide segurança,

cação pedida c até apresen- remédio excepcional de a-

tou seus quesitos. Impugnou, plicação restrita". "LEN·OCI'NIO E A PROSTITUICA-Otão sómente ,alguns quesitos Posteriormente, Clorinda
.

I
,

,

ofertados pela autora, ten, Garicochôa Ganzo, por seu

NO BRASIL"do sido repelida- sua ímpug- advogado, requereu sua a:d-
-

nação pelo despacho de fls. missão. co�o assistente litis

I H. Barruel de Lagenest
94 dos respectivos autes. c�n�orclal, Juntando grande Coleção "Temas Atuais"
Após tecer considerações a �oplà de documentos, e 1" Fazia falta entre nós um

respeito do art. 17 do Código t!in.do fosse t�rn�da. sem I estudo de 'conjunto sÔbre o

Comercial, 'dizendo que fren- efeito a suspe��ao hm�nar do Lenocínio e Prostituição no

te a eSse dispositivo o sigilo ato, o que fOl mdefendo. Brasil: sua extensão sUa

dos livros comerciais :não é (cont. na 7.a pág.) organização. Foi o qU� pro_
curou fazer e Autor· em dez
substanciais capítulOS, utili
zando tôdas. as técnicas de

observação dos fatos sociais

para realizar um estudo ob_

jetivo que reflita tanto quan
_________________ .

---- to possível a situação bra_

V E N D E - S E sileira.

o poder de legislar e de ra,
zer com qUe sejam aplicadas
as leis. PaJa o leitor comum

servirá como meio de infor

mação e alerta· de consciên_
cia para uma das maiores
chagas de nossa sociedade.

Preço: Cr$ 150,00

Traduzidos a mag�ífica
acolhida obtida por nossa

Coleção
"NOSSOS CLÁSSICOS"

é com satisfação e orgulho
que podemoD anunciar a re_

edição de 12 volumes, cujas
edições se esgotaram antes
do lançamento do 50.0, o que
se verificará no p·róximo mês

de Setembro.

Crítica

Teatro

REEDIÇÕES FEITAS
EM 1960

Vieira
Simões
Cruz e' Souza

Eça de Queiroz
Gonçalves Dias
Raul Pompéia
Casimiro de Abreu.

Preço de cada volume:
Cr$ 40,00

LIVRARIA AGIR EDITõRA
Caixa Postal, 6040
São Paulo, S. P.
Caixa Postal, 3291
Rio de Janeiro.
Caixa Postal, 733
Belo Horizonte, M.G.

te a cujo serviço se coloca,

vam artistas e artesãos. Não
é exagero afirmar que no

nOSf:O século não houve aca

demia ou escola alguma que

exercesse influência tão de

cisiva e frutífera sobre as

formas dos objetos com que
lidamos todos 09 dias.
A fundação do Arquivo em

Darmstadt tem a sua [usti.,
ficação. Já em 1901 o Grão

Duque -Ernst. Ludwig von

Hessen, valendo-se da cola,

boração de um grupo de

pessoas que partilhavam as

suas opiniões, criou a "Co

lônia de Artistas Mathílde,

nhohe", cuja, finalidade era

de criar um centro de artís,

tas empenhados em impôr
formas eetétícas na produção
industrial e artesanal. O
"Co'bselho da Forma" runda;

do em 1952, escolheu tam,
bém Darmstadt por sede.
Como o "Werkbund" e o

"Bauhaus", essas ínstítuí,

çõee qUe já contam respec
tivamente cinquenta e qua.,
renta anos, o "Conselho da
Forma" luta por formas es

téticas na indústria, no ar

tesanato, no comércio e en,

tre os próprios consumidores.
Exerce grande influência so

bre a formação de artistas e

artesãos, colaborando tam
bém na organização de gran,
des exposições Internacío,
nais. Promove a competição
da indústria e do artesanato
no domínio estético, assim
como todas as tendências
qUe possam contribuir para
que os artigos industriais se

jam tão belos quanto possí,
vel.

EDIFICIO "EDUA:RDOrr
Convocação de Condôminos
Pelo presente edital são convidados os condôminos

do "Edifício Eduardo" para a Assembléia G.eral Extra

ordinária, a realizar-se no mesmo edifício (Rua Viscon
de de Ouro Preto, 93) no próximo dia 14 de outubro, às
19 horas em primeira convocação e meia hora após em

segunda' e última convocação, qualquer que seja o nú

mero de co-proprietár ios presentes, a-fim de delibera

rem sôbre a seguinte ordem do dia:

a) eleição para o cargo vago de síndico:'

b) assuntos de interêsse geral.
Os trabalhos da Assembléia serão orientados e re

gulados pela Convenção de 26 de abril de 1957.

Florianópolis, 5 de outubro de 1960. -

p. Comissão de Síndicos
Antonio Lúcio dos Santos
Silvio Lehmkuhl Meyel'

,..

PROGRAM�,DO MES
R ou T U Bo

DIA 8 (Sábado) -

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

�����i��-�1���·��Q�n��:�·
DIA 23 (Domingo) -

El1cpntro dos Brotinhos
DIA 29 (Sábado) -

iSoirée - Clube da Lady em bendi,cio ela Socie_
dade Amparo a Velhice.
Aprese.ntação da cantora "Ana Lucia"

DIA 30 (Domingo) -

-

Soirée - desfile Bangú das Comerciários.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR.

HE�:::oPRISCOiiüiiiiaifôrlirõilss1õõài!' �
.

O..::!'� ;;..�::.�:' ::.!:''''' ,;liA.liA'" [1ÔiiEiliSôN
-

BiêHii
---

':
- ----w:

f�:�:::'.�qEP;:,::·:; CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS Joao�' Moniz
al'ade). Consultai: pell mlIlhi DO E I Ii t lê

.

,e;.:

Hospltlll de Cllrldade. 'A tardl el..
spee a IS. em mo 8tI.a. de &nua e recto,

15.80 hOfll1 em-diante no colllUl- Tratamento de hemorroídas, fistuw••te.

tório. à Rua Nunel .achado, 1'1: Ckuraia ana.l
'

eSÇlulnll da Tlradent.. _ Til.,. CONSULTORIO: - p,ua CeI. Pedro Demoro, 1�53 -

2'766. Re,ldênclI - RUI .ar.. Estreito
chlll Gllmll D'Boa n.o lU - Tel.
1120.
.'

DR. AYRTON DJI OU
VIIIRA

- DOIINÇAS DO PULJI.10 -

- TijBlilRCULoa. -

Conlult6rlo - Rua 'tllp.

Sohmldt, 88 - Ttl. 1801.

Horário: d.. U li 18 1101...

Rllldêncl1 - 'llIPI SoIlmI.II.,
•.0 11't.

DR. ANTONIO MUNIZ 011

ARAGAO

CIRURGIA TBAUMA'l'OLOGlA
ORTOpaDIA

Consult6rlo: João pln", U -

Consulta: dlll 111 àl 17 hO;U. ellá
rlamente. Meno. ao. 'ábadOl. R"
Ildê,nela: BocaluVl, 1815. Fonl 1714

DR. WALMOR ZOMBR
,

GARCIA

Diplomado pell ,aculell4. !{aolO
nal ele Medicina 41 'Uni'trlldílde

dO BrUll

Ex-Interno por concUl'lO da .ater_
nldade_Elcoll. (SII:,IOO dO prof.
Octávio Rodrlguea Lima). b
Interno do ServlOo di Clrurlla elo

Hôspltal I.A.P.il.T.C. 40 RIO 41

Janeiro. Médico do BOllli.&1 41

Caridade e di 1I1tlrnl4adl Dr.
CarIo. Corrêa.
DOENÇAS D. a.NBO.AS
PARTOS - opa�ACO.� -

PARTO SEIIl DOR PIlo método
Plico-profU.'ico

Consult6rlo: RUI Joio Plnkl n. lO.
d.. 16.00 àl 18.00 hor... Atinei.
com horu maroadu. TIlefon.
80811 - Realdência: RUI GllIlral
Blttencour' n. 111.

-mt LAURO DAURA
CLINICA e.JI4L

- 'JI
Eapeclallltl em molêltiu ell S"
nhoral e vial urln,ri... Curl ra_
'1lcal dai lnfecoõe. aguClu • orl·
nicai. 110 &parêlho lenito.urlnáriO
em &mbca o. .eXOI. Do,nou dO

&parêlho Dlgeltivo. dO III'I�I
nervoso. Horário: 101ia li 11 •

2'>!. à' ri hora. - ConJUltórlo:
Rua Tlradentll. 12 - 1.0 andar
- Fone 11246. R..ICllnola: ...
Lacerlta Coutinho, 11 (Cháoara .0

Espanhl - rODe 1141.

Dr. Hélio _ Peixol@
ADVOGADO

Escritório - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.
Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 401S.
Telefone - 2422.

Dr. Helio Frellas'

I

-f
I

,áB� RUBI GOMES
I

MEIIDOIIÇA
MeDICO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças cte Se
nhoras - Clínica Gerai
RMiclêllcla :

Rua Gal. Bittenco� D. 111.
Tele.fone: 2651.
Conlult6rlo: -

Rua Felipe Sehmldt a. 17.
Esq. ÁJvaro de CI."alll••
Horário:

['as 16,00 às 18.00, d1arla
iIll'!tlte exC!eto 1lf)!1 sábado.!'
DR. NEWTÓN D'AVILft

I

1"\

,

l.1

f'
Doença. de Senhora. - proo\o

loglB, - 1l1etrlcldaltt lIédlo.

Conlultóflo: RUI Victor .11_

t". reUel D,O 28 - Telefo'llt 110'1

\. Conlultaa: Da. ]I; hor•• em dlln'l.

Reslltêncll1: FOD', 8·411 RUI Bl..

lJlen.u, n 71,

DENTADURAS INFERIORES
METODO PROPRIO

F I X A ç A O G A R-A N T I D A

� ��1�j���._ �l(-' .: .. � -
'�_�M - '- '\"''li i

DRI MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVôS

TRATAMENTOS 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

. .'

oveis
'pra - ve".da- jocoçao-oCmintSlroçao
FELIPE SC....IOT. 37-5-GkI 2A-E" sÃo l.U!Z

s. o.
-----�,--------------------�-------------

�I.I �. eOJ
/ � '��� nos VAPeJOS

�"

·.,t.
- '�

",. BOBI!:RA.... A .. f'RAÇ� 11 DE NOVEMBRO - 18QUIN.1
aUA FELIPE 8CIIIIIDT

A'1l.uL "/J. SABJ:RANA" DISTRITO DO J:8!,;tJlITO - CANTO

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

M,ATfRNIDADf (ARMELA OUTRA
SERY,IÇO DE RAIOS X

Rad iolog istas : DRS. A. J. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Vel'icula Biliar - Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc. PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRCÇOES

Ristcrosalpingografia Radiografia Obstétrica ,. OARgO DE

(Gmvldêz) - Radiologia Pediátricá. A 6, R I ( O' LI A B R, UNO'DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO REGISTRO: N.o 167 _ C,R.E.A. - 10.8 REGIAO - s.c.

ENDERa:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. õníbus à por- Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela vísta). - COQUEIROS
ta (Almte. Lamêgo).

�,CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Iícenças Nervosas .e Mentais
•

Angustia - Complexos - Ataques - Manjas

-,• Problemático Afetiva e sexual

�ratamento pelo Eletrochoque com anestesta -

Insulinaterapia - Cardiozolorapia � SonoterapIa e

Psicoterapia. •

Direção dos Pslquiátras _
�-- :

DR. PERCY JOAO DE BORBA
,�

I " .,._ o

DR. JOSa: TAVARES IRACEMA
' >

II DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE .

'. CONSULTAS: Das 15 às 18 horas •
- U .

M'
'

-

a P E L 0---Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 J,
'

: (Praça Etelv.tna Luz) I)
.........................._ ; }!Ir>t;ve. em DOSDa Redação, em, dias da semana pas-

1'
,., ............•...... sada,

P,
sr· 4�'.,l�UR. ,DE. A,G�IAR, ,residen,te en"l 1iJª-,

o José

, n� Rua Bela VIsta, Q refendo senhor é de profissão sa-

S T U D I O J U R í D I ( O pateiro, mª-ª encontr;l-ae seriamente enfermo e não

_
"

dispõe de meios p1J,l,'1'!, a{iquirir mater�al para exerce�' Emas

:
atividades. Possuindo trêS filhos e estandO sua aenhora

I,
Maur1clo dos ReIs - advogado (>spera�d� ruais um, o sr., Art.ur de Aguiar vem paI.' n.ossoNorberto Brand _ advogado intermedlO, fazer um apelo as pessoas de bom coração,

Advocacia em geral no Estado para que i'l1li!,ngem alz:unl donativo, que poderá ser em

i
dinheiro ou em mater!ªL tais como couro, pregos e fer-

I
Santa Catarina ramentas próprias de sapateiros, QUfl,lquer ajuda poderá

(;@).' enviada para esta Redação.
Correspondentes:

I
..

'

������R�;IDOS �����ANEIRO LOTES DE TERRENO EM PRESTA'ÇÕES
ARGENTINA SAO PAULO Vendo os últimos cinco, na _rua Prof. Enoé

: Ed. SUL AMl!lRICA 5() andar_ :
I Fones: 2198 e 2681' I

SchuteI, em Trindade. O preço é baixo e a rua

..•••••••••••••••••••ea ·�
,

já é servida por luz e água.
-

!li

Escritório- de Advocacia _Tratar com· trIBAU a rua Monsenhor

Topp, 52.
andàr - Florlanópolls

TERRENO VENDE·SE
Ruí:). Felipe Schmidt, 14 - 2.0
Dr. Acácio Garlbaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evlláslo Nery Caon

'f'
DOENÇAS DE SENHOaAS Questões Trabalhistaa -' c,ausas clvels� comerciais, crlmi�

i

PARTOS....:... CmUROU - nals e fiscais - Administração de bens - Locação e ven-

\
CLINICA GERAL da de 1móveis :_ Naturalização - Inventários - Cobran·

�
Consultório: Rua Cel. pe- ças --- Contabtlldade: escritas, balanços, anállsep � oerlclu

dro Dem-oro 1.627 - Estrei-
-

---�----------.....,.----

to, das 16 àà 19 horas (ao la..

r do da Farmácia do Canto). ,""
-

',--.,

"-=.

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

} !, �_6_7._,-<_�__" ..__'<�

o U T U B R O

Dia nave - domingo - eX�llrsão da§ debutantes à
.Blumenall, no Tabajaras T.C., onde serão recehidas ,com'
um Coquetel e uma "'soirée�'-

Dia onze - terça feira - Coquetel ·oferecido pelo
Lux Hotel< 'em homenagem as debutantes.

I?ia .treze - quinta feira - Coquetel oferecidd pelo
Quere�cla �alace Hotel, em homenagem as debutantes

, Dia qUll1ze - Baile de aniversário e apresentacão
das debutantes de 1960.

.

Dia - vinte e três - Disco Dance ,com �trações
e apresentação da Miss EI Disco Dance.

Dia - Trinta - Disco Dance com atrações ...

A P
f

R E N D A I N G L E S
çom o Prof. Mr. Edward Green

à rua' Tenente Silveira, 42

DR. LAURO DAURA
'REASSUMIU A ClI'NICA

E. VIE'GAS ORLEc.

Advogado "

'I.; I

ED, ZAHIA, 2,0 ANDAR TELEFONE, 2248

16m. x 27 na. Avenida Mauro Ramos, entre
os numeras, 332 e 338 próximo à rua Bo
caiuva.
Tratar na rua Victor MeireHes, 22 8'ob: - de 9
ã", 10,30 horas ou pelo telefone 3367 no horário
acima.

EDITORA -o F�TADO" LfDA

o Edt�c14
1-

a. C...elhe1r. laalra 110
Telefone &022 - Cita. Po;tal 189

Inderico 'felearitlco KSTADO

nr a a r o e
Kub... de A.rruda Ramol

G. R E-N T.
Domiug os Fernandea de AquhlO

, ,

RBDATORES /

Osvaldo Mello - Flãvio Alberto de Amorim Andr'

Nilo 'I'adaseo .:... Pedro Paulo Machaà.o - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzl

COLABORADORBS
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Roid'rigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

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

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral "I'eive -

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

- .... ,���:{�:::-i;��··
.

POBLiCIDAD. I

Osmar A. Schlinc1welm - Ald<? Fernandes - Vlrg1llo Diu
- Ivo Frutuoso.

RIPaISaNTA"".
Rep"••"t,ç6.. A. 8. Lua LW..

HIO:- R... Seu"f 1i)..�.. ,.. - .... 4'." .....

TeL 1151."
�_ Paul. Rua. V1t6rl. ,�? - t�'., ... -

Tel. 14-81'"
e.rvfç. Telel1'áfico di UNITIP PR.as (U-P)

AGJ:NTJ:B I CORR.SPO�D.NHE
•• TlHlo....uDielplo. t!..� �A�TÃ CA'tARINÂ

.�JJNC� J8
.,.Iut,· �íitrlit91 d, lt:erdti �,... ttltf" ....t,.r

;.,

ASSJNATURA t\NUi\L CR$ 600,00

A diref,!ão não se feíip!-H�f)abi]it.a pelos '

__ .u_cit(j� emitidos nos ít.rHg'1S assínadoe.
\

l O T! E s
Com grande facUldade de ipagamento, vende-se lota.

a longo prazo sem juros. sitos á rua Lauro Línhares, pró
ximo a Penltencláría. podendo o comprador construir sua
«asa, Imediatamente"

Vendas: Edifício Montepio 3,0 andar - Sala 305 -

Pane �39-l e 3426.

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

Servindo especialmente para Éscritórios, Gabinetes

Dentário, Consultório, Fotografo, etc., Sito à Rua

João Pinto, 9 - Sobrado.
Tratar à Rua Tiradentes, 12 - 1.0 anelar ou pelo

Telefone: 375(3.

PRECISA .. SE'
P.recisamos elemento2 do se�o m�SCLJ Ilno par a SOI'

\ iço fácil e bem remunerado.
REQUISITOS: Instrução ginasial ou equivalente

\,mesmo incompleta); boa apresentação pessoal; id:1do,
entre 30 e 40 anos; 1 foto 3x4; daremos prioridade a

quem tenha conhementos de in�l�s ou' alemão.
Dirigir ,cartas do próprio punho p,m.: Rua JetÔIl!mo

Coelho, l-A - escritório.

A V 15 O
Dr. Guerreiro da Fonsecá, especialista em ólhos -

Ouvidos - Nariz e Garganta 'tem a satisfação de comu

nicar aos seus ,clientes e amigos,' que reabrirá sua cU.

nica em FLORIANóPOLIS, e;m Março de 1961.
No momento está em I?studos de sua especialidade

em CURITIBA. Onde está a6endendo seus clientes em

seu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON�
JUNTO, 207 - EDIFíCIO JO�O ALFREDO CURITIBA

Rápido "BARRIGM
/

VERDE" SIA
,Transporle

.

de Cargas
x x x

Em Organi,zação
TrÍlfego Mútuo com o "Tt'anspol'les Osni" e

"'l'ransal'CO - Transpo'rtes Uodoviários"

Matriz
FLORIANOPOLIS

Filia'l
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52-7<1-79

Agência - SAO PAULO
Rua ltarlrí 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
Telefones:
32.17.33 e' 32-17-37

End. Te!. TRANSVERDE

Agências
LAJES

LAGVNA
TUBARAO (Filial)

_ CRICIUMA
ARARANGUA,

Atendemos as seguintes ,praças: Bi'guaçú, São José,
São Pedro de Alcântal'a, Palhoça, Aririú, Santo
Amaro da Imperatriz, Bom Retiro Urubici, São Joa
quim, Paul,o Lopes, Imbituba, -Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Araranguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

OtonI, Tel'esópolis, Nanuque e 'PÔl'to Alegre,

-'I<;,
�... j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIOO DIARIO DE S. CATARINA

o Pleito'�l do dia 3 ...
i"
""'-... �

....

Pág·I,
neu 2.654; Celso 2.609. I Ferrari 2.537; Jango 3.722; SÃO LOURENÇO DO

l'
PARA VICE-PRESIDENTE:

PARA VICE-GOVERNA- Milton 2,.973. OESTE Ferrari 855; Jango 2.169;
Jâ- / DOR: Doutel 2.318; Carlos I PARA GOVERNADOR: CeI PARA PRESIDENTE: Jânio Milton 1.928.
Lott Gomes 2.373; Martinho

118.!,
so 4.691; Irineu 5.543. 434; Adhemar 198; Lott 467. PARA GOVERNADOR: csr-

BLUMENAU DPARA VICE-GOVERNA- PARA VICE-PRESIDENTE: so 2.495; Irineu 2.957.
PARA VICE_PRESIDENTE: PARA PRESIDENTE: Jânio DOR: Doutel 4.187; CarIo Ferrar! 264; Jango 596; Mil-

Jango 408; Milton 214; Fer- 8.850; Adhemar 2.013; Lott Gomes 4.559; Martinho 321. ton 204. PARA VICE_GOVERNA-
rari 182. 8.195. CAÇADOR _ PARA GOVERNADOR: CeL DOR: Doutel 2.199; oarlos
PARA GOVERNADOR: Iri- PARA VICE_PRESIDENTE: PARA PRESIDENTE: Jânio so 658; Irineu 506. Gomes 2.680; 'Mart�nho 136.

neu 252; Celso 477. - Fer.ari 2.642; Jangb 8.638; 2.451; Adhemar 1.103; Lott PARA VICE-GOVERNA- XAXIM
PARA VICE - GOVERNA- Milton 6.70fi. 1.670. DOR: Doutel 688; Carlos Go, PARA PRESIDENTE: Jãnio

DOR: Doutel421; Carlos Go- PARA GOVERNADOR: Irí., PARA VICE_PRESIDENTE: mes 343; Martinho 58. 1.402; Adhemar 649; Lott
mes 413; Martinho 44. neu 9.795; Celso 9.552. Ferrari 1.112; Janrgo 2.019; TANGARA' 1.236.
BIGUAÇU - PARA VICE-GOVERNA_ Milton 1.621. PARA PRESIDENTE: Jânio
PARA PRESIDENTE: Jânio' DOR: Doutel !).O70; Carlos I PARA GOVERNADOR: ca, 2.032; A:o.hemar 327; Lott PARA VICE-PRESIDENTE:

2.454; Adhemar 250; \ Lott I Gomes 8.696; Martinho 366. so 2.624; Irintu 2.633.
-

1.476. Ferari 1.026; .Jango 1.489;
�.304. BRUSQUE. I PARA VICE-GOVERNA_ PARA VICE-PRESIDENTE: Milton 657.
PARA VICE-PRESIDENTE: PARA PRESIDENTE: Jânio

I
DOR: Doute! 2.182; Carlos Ferrari 560; Jango 1.452; PARA GOVERNADOR: cei,

Milton 2.182; Jango 2.408; 5.312; Adhemar 535; Lott Gomes 2.362; Martinho 181. Milton 1.683. SO 1.862; Irineu 1.526.
Ferrari 150. 4.085. CAMPO ERE PARA GOVERNADOR: cei, PARA VICE_GOVERNA-
PARA GOVERNADOR tn, PARA VICE-PRESIDENTE: PARA PRESIDENTE: Jânio so 1.842; Iríneu 2.064. DOR: Doutel 1.725; Carlos

192; Adhemar 72; Lott 161. PARA _ VICE_GOVERNA- Gomes' 1.235; Martinho 231.
PARA VICE-PRESIDENTE: DOR: Doutel 1.590; Carlos

Ferrari 91; JaI:/go 214; Mil_ Gomes 1.965; Martinho 180.
ton 118. TIMBO'
PARA GOVERNADOR: Cel- PARA PRESIDENTE: Jânio

so 234; Irineu 220. 2.768; Adhemar 362; Lott
PbRA VICE-GOVERNA_ 2.112.

DOR: Doutel 225; Carlos Go-
mes 180; Matrinho 25. �,.,.".�� .. - ...�,�'

CORUPA'

(cont, da 5.a pág.) chôa Ganzo, vedado lhe era

-Na verdade, prescreve negar a exibição pretendida.
o art. 17 do Código �er- Na verdade, ao que se ale

cíal que "nenhuma autorída; za quandO foi feito o ín,

de, Juizo ou Tribunal, cÍebai- �e�tário dos bens do casal à

xo ele pretexto algum, por época do seu desquite amí-

,,' mais especioso que seja, po; gável, não tinha conheci-

de praticar óu ordenar al- mento a meeira de todos Os

guma diligência para exa- oens efetivamente, perten,
minar si o comerciante arru, centes a seu marido.

ma ou não :devidamente .seus E tão logo a interessada
'livros de escrituração mer- ficou ciente da exÚitência de

cantil, ou nêles tem come- sonegados, utilizou-se da

tido algum vicio. medida cabível qual a de
Já pontificava Casaregio pleitear a sobrepartilha pa

(Discursus legales de com, ra que composta ficasse à
mercío, disco 30, n. 79): "Li- Gua meiação, casada que era

bro mercatorum no sunt pelo regime de comunhão

perscrutandi, no videantur universal.
corum sccretum" (in Bento E somente a peri'cia, con,
de Faria: Cod. Comercial era a qual, de principio, não
Brasileiro, 3.0. ed., Primeiro se rebelou o espólio, tanto
volume, pág. 44-. assim que formulou quesitos
Mas esta regra da ínvío- (fls. 2 a 12), é que vai .cla

labilidade dos livros não é reccr-se, eretívamentc, quan,
absoluta já se escreveu, do ainda não dissolvida a so

com acêrw, que ela não pode cíedade conjugal, já existiam,
enfrentar os Imperativos da em nome de Juan Ganzo Fer_
ordem pública. nandes, as 393 ações do va-

"Seria exaigerar aquêle lor nominal de cr$ 10.000,00
principio", escreve Siburú, cada uma.

_

citado por Bento de Faria, Aliás o espólio já usou do
(Direito Comercial, voI. I, remédio adequado contra a

Segunda Parte, pago 407) perícia, interpondo agravo no

"quando precisamente por auto do processo e que será
motivos de ordem pública apreciada oportunamente.
cedem outros príncipíos, co- De sorte que não é de ter
mo o da invioiabilidade do guarida a pretensão da re

domicílio, e quando há, além querente pela "ausência de

disso, a obrigação moral e direito liquido certo passível
legal de subministrar. aos de proteção por via de man,
Juizes as provas que condu- da'o uc sel6urança, remédio
zem ao esclarecimento da excepcional, de aplicação
verdade". restrita".

TROPICAL SantistaE o art. J8 do citado CÓ- Florianópolis, 6 de julho TROPICAL Brilhante Santista
digo :d�clara taxativamente de 1960.

que casos especiais existem
em qus é admissivel a pro,
vidência excepcional da exi
bição integral dos livros dcs

comerciantes, v.g., em -ques
tões de sucessão.
Ora, in casu, desde que o

presidente
Relator.

teresse elo Clorinda

(eont, da 4.a pág.) x x x

Falando à reportagem o O campeonato de juve,lHs
presidente da Federação Ca , da cídada, prossegue apre,
tarínense de futebol de S�- sentando bons cotejos, a!gl'1L
Ião, sr. Hamilton Berreta, dando na maioria das vezes

declarou que a segunda par- ao pblícúo que comparece
tida pela decisão 'do certa, dcmínícalmente no estádio
me estadual de futebol de da Praia de Fóra. O Guarany
salão, já tem data marcada. continua firme na ponta
Apesar de a princípio ter si- com zéro ponto perdído, ao

do fixada para a noite de lado do Paula Ramos. Do

sábado, em Itajaí. O coteje. míng, jogando Guarani x

será disputado hoje no está- {paUla Ramos e Atlético x

dio da FAC, às 21 horas. Bocaiuva.

Deve o :'arbitro ...-

\.<3
(cont. da-4.a pág.) ser posto em foco é o se-

nha, ou "bandeirinhas", não

I guinte:
tornou.se habíto,

passam de meros auxiliares. entre nós, os jogadores cor,

Neste caso, sempre que hou, rerem em direção 'ao arbitro
I

ver duvidas quanto aO acer_ para protestarem contra /

to de uma dada marcação, marc�ções que consideram

em vez do juiz fazer cara de injuf.!tas ou erradas. Isso pre_

anjo inocente, para que a cisa acabar também. Tives_

culpa seja descarregada so- semos nós um Código de Fu

bre o fiscal de linha, deve tebol simples e franco, sem

adotar uma atitude franca e frinchas por onde a advo

positiva. Se o fiscal de linha cacia esportiva pode se in_

agir de maneira duvidosa, o trometer para chicanar e

juiz deVe repreendê-lo e re_ deixar impunes -atletaa fal_

presentar contra ele junto à tosos, tudo seria menos com

entidade a que eativer liga- plicado. Nenhum jogador
do. Se, porém, o fiscal de li_ tem, o direito de se dirigir ao

nha errou por precipitação arbitro para reclamar contra
ou por haver interpretado qualquer marcação. Seme
mal uma jogada, induzindo lhante procedimento, além
o juiz a confiar na sua in_ de comprometer a serenida

dicação, se este não estava de de que um juiz precisa pa

em condições de por si mes- ra se conduz!'r bem em cam'

mo julgar a ocorrência, é po, predispõe contra ele a

dever do arbitro assumir co- torcida do clube que foi pu_

rajosamente a responaabili_ nid<;_l. O orgão que está in_

dade. cumbido de orientar e con-

gregar os juize9 têm o dever
de punir aqueles que não
cumprirem seus deveres, mas
deve tambem defende:'los
contra o partidarismo dos

que somente consideram boas

aEl arbitragens quando ga_

nham. (De "A GAZETA ES

PORTIVA", de São Paulo).

., ., -l{.

Outro pormenor que deve

Continuação da última
ABELARDO LUZ
PARA PRESIDENTE:

nio 440; Adhemar 24i;
29Ó.

PROFESSOR
AULAS PARTICULARES PARA ALUNOS
GINAlSIO CLÃSSICO OU CIENTíFICO.

RUA MARTINHO CALADO, 23

(Chácara do Espanha).

G A,R A G E M
ALUGA-SE UMA À RUA MARTINHO
CALADO, N.o 23

ALFAIAIES E COME'RCIANTES
. Casimiras - Tropicais - Linhos
Angelo Larisca & Filhos, têm os melhores .preços
de São Paulo.

CAMBRAIA Scurakio - Orela Bordada
CR$
CR$
CR$
CR$
CR$
CR$
CR$

1.200,00 m.

550,00 m.

600,00 m.

260,00 m.

580,00 m.

720,00 m.

880,00 m.

LINHO Brasperola
BRISkMAR Santista pré encolhido
TROPICAL Aurora
SARJA Aurora Orela Azul Celeste

E inumeros outros artigos
Remessas mediante cheque visado.
Rua Quintino Bocaiuva, 231 - 1.0
Te!.: 35-�37L1 - S. Paulo,

andar s/n

E D I T A L

Impôsto sôbre Indústria e Profissões, Licença, Pu
blicidade e Atos de Economia do Município e Taxas
sôbre Aferição de P;esos e Medidas e Limpeza Pública,
sôbre Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Pro-
fissionais.

4.0 TRIMESTRE DE 1960
De ordem do Sr. Diretor da Fazenda, torno público

cüe durante o corrente mês, se procederá neste Depar
tarnento, a cobrança dos impostos e taxas acima mencio

nados, correspondentes ao 4.0 trimestre do corrente ano.

Findo o prazo acima, os aludidos impostos e taxas

sedio cobrados' acrescidos da multa de 20%.

Departamento da Fazenda, em 4 /de outubro de 1!).60
AURI VIEIRA

Chefe Servo Contrôle "Tesouraria"

...

�
-) ,

I CLUBE RECREATIVO
I 6 DE ,JANEIRO

ESTREITO
_._- .

REAB'ERTURA.
Programa Para o·

Mês de Oulubro
DIA 8 - Sábado -

Soirée em homenagem à Miss Conti_

nente. e 1.a apresentação das debu
tantes de 1960.

DIA 16 - Doming'o -

Brotolandia em Sociedade - Apre
sentação dafl Concorrentes ao título
"A Mais Bela Comerciária"

DIA 20 - Quinta_feira -

Bingo da Casa da Amizade
DIA 22 - Sábado -

Noite dos Sonhos Dourados - Baile
de Apreesntação das Debutantes ins_
critas

DIA 29 - Sábado -

Soirée "A Mais Bela Comerciária".
OBS.: - Será rigoroflamente exigida a

carteira social e o talão do mês
indistintamen te.

�,-----------

DE SABOROSO?
SÓ CAFE -ZITO

PARA PRESIDENTE: Jânio
776; Adhemar 174; Lott 634.
PARA VICE_PRESIDENTE:

Ferrari 146; Jango 690; Mil
ton 711.
PARA GOVERNADOR: Cel- -

so 673; Irineu 922.
PARA VICE_GOVERNA-

DOR: Doutel 652; Carfos Go
mes 819; Martinho 84.
FACHINAL DOS GUEDES
PARA PRESIDENTE: Jânio Cenlro

353; Adhemar 122; Lott 498.
PARA VICE-PRESIDENTE:

Ferrari 321; J3iI1go 512; Mil_
ton 125.
PARA GOVERNADOR: cu-

Para almoçar e jantar bem, depois de sua
easa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

so 655; Irineu 370.
PARA VICE-GOVERNA_ O Museu Nacional irá realizar de 10 à 15 de Outu,

DOR: Doutel 593; Carlos co- bro o LO CONGRB1SS0 BRASILEIRO DE ZOOLOGIA.
mes 320; Martinho 46. I Em reunião preliminar dos Zóologos do Rio de Ja-
ITAPIRANGA neiro ficou estabelecido o seguinte temário "Contri-
PARA PRESIDENTE: Jânio buições para o Inventário Crítico de Zoologia do Brasil

1.837' Adhemar 595' Lott (1. 500-1960)" focalizando a história, a pesquiza e o

1.427: 'ensino de zoologia do Br�siI. Haverá também temas

PARA VICE_PRESIDENTE: livres.

Ferrari' 1.181; Jango '1.244; O sr. Ernesto TremeI deverá representar o Centro

Milton 1.305. de Estudos Oceonográficos de Santa Catarina em tão

PARA GO\"ERNADOR: Cel- importante conclave.
Nesta ocasião, tratará ainda de assuntos ligados àso 1.901; Irineu 2.026.

PARA VICE-GOVERNA_ pesquisa marinha em nosso Estado.

DOR: Doutel 1.619; Carlos
O sr. Ernesto Treme_! tem sido um batalhador in

Gomes 1.826; Martinho 213.
cansável no sentido de conseguir meios e recursos para

LAURO MULLER
fazer funcional' um Centro de Estudos Oceonográficos
entre nós, dada a grande falta que faz em nosso maio,
uma Instituição dessa natureza.

Fazemos votos de que seja bem sucedido em sua

PARA VICEPRESIDENTE:
Ferrari 173; Ja1ngo 2.025;
Milton 965.
PARA GOVERNADOR: Cel

so 1.807; Irineu 1.467.
PARA VICE_GOVERNA-

DOR: Doutel 1.905; Carlos
Gomes 1.197; Martinho 81.
MONDAI'
PARA PRESIDENTE: Jãnlo

1.351; Adhemar 384; Lott 668.
PARA VICE-PRESIDENTE:

Ferrari 155; -Jango 1.552;
Milton 1.066.
PARA GOVERNADOR: Cel

so 947; Irineu 1.511.
PARA VICE_GOVERNA-

DOR: Doutel 892; Carlos Go

mes 1.324; Martinho 98 ..
RIO DAS ANTAS
PARA PRESIDENTE: Jã-nio

870; Adhemar 128; Lott 455.
. Ferrari 349; Jango 475; Mil
ton, 563.
PARA GOVE�NADOR: CeL

so 638; Irineu 793.
PARA VICE-GOVERNA-

DOR: Doutel 528; Carlos Go_
mes 740; Martinho 124.

-

SÃO JOAQUIM
PARA PRESIDENTE: Jânio

3.370; Adhemar 411; Lott
2.032. PERGUNTA:
PARA VICE-PRESIDENTE: Como tem evoluído a educ-ação de adultos nOs E.U.A.?

Ferrari �62; Jango 2.231; RES.POSTA: _
Milton 2.544. A campanha de educação de adultos nos Estados Uni-
PARA GOVERNADOR: eel- dos já aLcançou alto nível de ,progresso. Segundo algu-

so 2.868; Irineu 3.314. mas autoridades, movimento deve-se a Benjamin Fl'an-
PARA VICE_GOVERNA- klin estadista e diplomata do século'XVIII,' que na era

DOR: Doutel 2.523; Carlos colo�ial criou, nos Estados Unidos, clubes para debates.
Gomes 2.821; Martinho 231. Já em fins do século XIX, havia cursos para adultos em

SÃO JOSE' I muitos estabelecimentos de ensino superior do país. Ho
PARA PRESIDENTE: Jâ;nio je, quase 35 milhões de adultos cô�,pletam seus estudos

3.146; Adhemar 284;, Lott de variadas formas, incll:lsive cursos por correspondên-
2.541. cia e aulas noturnas. '

PARA VICE-PRESIDENTE: Alguns adultos frequentam cursos só para ampliar .�

FerJiari 252; Jango 2.691; os conhecimentos gerais ou aperfeoçoar-se em algumas
Milton 2.840. formas de recreação (pintura, escultura, etc.); outros

PARA GOVERNADOR: Cel- buscam melhorar sua ,condição na vida.
so 2.927; Irineu 3.287. Todos os anOs ouve-se falar de sexagenários de am-

PARA VlCE_GO'VERNA- bos os sexos que colam grau em faculdades dos E,D,A.
DOR: Doutel 2.665; Carlos (Série "It's a Fact" - MD -- 24] 9)

Gomes 3.034; Martinho 149.

PARA PRESIDENTE: Jânio
1.275; Adhemar 172; Lott
1.731.

de Sànla

Oceanográficos
Calarina

\

�-�' �d�'�;
1.0 C01N'GRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA

.

viagem.
Florianópolis, 7 de outubro de 1960

I:. --�"""

MOSAICO NORTE..AMIERICANO
BILL WILSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PARA PRESIDENTE Jánio
- 629 Lott - 644 Adernar
- 70

PARA VICE.PRESIDENTE
Ferrari - 112 Jango-
699 Milton - 524

'PARA GOVERNADOR ,CeI·
sO - 719 Irineu - 657

PARA .VICl-OOVERNADOR
Dautel - 624 C. Gomes
652 Martinho - 54

ARARANGUA'
Votantes:

6.531

PARA PRESIDENTE Já.
nio - 3.128 Lott - 2.869
Adernar - 208

PARA VICE-PRESIDENTE
Ferdari - 305 Jango
2.945 Milton - 2.796

PARA GOVERNADOR Cel
so - 3.125 Irineu - 3.214

PARA VICE-GOVERNADOR
DouteL - 2.922 C. Gomes -
2.909 Martinho - 150

RRACO DO NORTE
Votantes:

2.868

PARA PRESIDENTE Já.
mio -1.476. Lott - 1.139
Ademar - 107

PARA VICE·PRESIDENTE
Ferrari - 168 Jango-
1.250 Miltom - q91

PARA GOVERNADOR Cel
SO - 1.298 Irineu - 1.502

PARA VICE-GOVERNADOR
Doutel - 1.205 C. Gomes -
1.443.Martinho � 84

CANOINHAS
Votantes:

9.208

PARA PRESIDENTE Já.
nio - 3.993 Lott - 3.677
Ademar - 655

PARA VICE-PRESIDENTE
Ferrari. - 707 Jango
3.1301 Milton - 3.216

PARA GOVERNADOR Cel
so - 4.395 Irineu - 4.100

PARA VICE-GOVERNADOR
Doutel - 3.707 C. Gomes
- 3.687 Martinho - 282

CAPINZAL
Votantes:

5.492

PARA PRESIDENTE ra,
nío - 2.563 Lott - 2.267
Adornar - 427

PARA VICE·PRESIDENTE
Ferrari 483 Ja.ngo-
2.496 Milton - 2.103.

. . .

PARA GOVERNADOR Cel
s'o - 2.642 Irineu - 2�677

PARA VICE-GOVERNADOR
Doutel - 2.365 C. Gomes

2.540 Mal·tinho - 224

CHAPECO'·

Votantes:
9.37(;

PARA PR,ESIDENTE Já.
nio - 3.041 Lott - 4.202
Adernar - 1.362

PARA VI�-PRES!DENTE
Ferrari - 2.862 Jango
4.520 Milton - 941

.'

PARA VICE-GOVERNADOR
Doutel - 4.842 C. Gomes! -
3. 089 Martinho - 269

ITUPORANGA

Votantes:
5.629

PARA PRESIDENTE Já.
nio - 2.711 Lott - 2.195
Adernar - 349

PARA VICE-PRESIDENTE
Ferrari - 476 Jango
2.288 Milton � 2.286

PARA GOVERNADOR Cel

SO - 2.616 Irineu - 2.812

PARA VICE-GOVERNADOR
Doutel - 2.324 C. Gomes -

2.597 Martinho - 193

ITAJAI'

Votantes:
13.553

CERQUEIRA

1.422

PARA PRESIDENTE
riio - 772 Lott
Aclemar - 204

PARA VICE-PRESIDENTE
Ferrari - 449 Jartgo
471 Milton - 316

PARA GOVERNADOR Cel
so - 581 'Irineu - 753

PARA VICE_GOVERNADOR
Doutel - 521 C. Gomes
658 Martinho - 63

CONCORDIA

Votantes:
9.347

PARA PRESIDENTE Já
nio - 4.000 Lott. - 4.116
Adsrnar - 713

68Z - .Hnuepv

Ja-.
8&Z'1 no,! Z89'I - oju

PARA PRESIDENTE
7.129

·'llf :H.LN!lIGIS:H'Hd V'HVd
nío - 5.106 Lott -

Ademar -.590

PARA VICE-PRESIDENTE
Ferrari - 714 Jango-
7.599 Milton, - 4.036

lt9'E

3<I01l3WOcl

69Z - oqu!,p'BW 9W'V
PARA GOVERNADOR Cel-

-; sawon '0 8Ll'v - {a'fnoQ
SO - 6.776 Irineu 6.368 'HOGVN'H:HAOn·:HOIA V'HVd

PARA VICE-GOVERNADOR uvg'v - naupj 199'v - OS
Doutel -- 7.182 C. Gomes - -{ao 'HOGVN'H:HAOb V'HVd
4.819 Martinho - 242

IBIRAMA

'votantes:
4.043

066'Z - uomw LZO'v
- �l'Bf 9vv'1 - p'B.Udill:
3.LN�IS:H'Hd-aotx V'HVd

PARA VICE-PRESIDENTE
PARA PRESIDENTE 1.J5a1'9- Ferrari - 169 Jango· -

nio - 1.778 Lott -

- 1.355 Milton - 1.763
Adernar - 437

PARA VICE-PRESIDENTE
Ferrari - 3�4 Jango-
1.635 Milton' - 1.449

PARA GOVERNADOR Cel
so· - 1.817 Irineu, - 1.088

PARA VICE-GOVERNADOR
Doutel - 1.658 C. Gomes -

1.668 Martinho - 152

GRAO-PARA'

Votantes:
.

1.269

PARA PRESÚ)ENTE Já
nio - 385 Lott - 800

Ademar - 40

PARA VICE-PRESIDENTE
Ferrari - 39 Jango-
843 Milton 329

PARA GOVERNADOR Cel
so - 827 Irineu - 412

PARA VICE-GOVERNADOR
Doutel - 787 C, Gomes
420 Martinho 17

GASPAR

Votantes:
4.737

PARA PRESIDENTE Já
nío - 2.263 Lott - 1.993
Adernar - 119

PARA VICE-PRESIDENTE
Ferrari - 232 Jango
1.966 Milton - 10901

PARA GOVERNADOR Cel
so - 2.203 Irineu - 2.367

PARA VICE.GOVERNADOR
Doutel - 1.9-91 C. Gomes -

2.088 Martinho - 71

NAÇÕES UNIDAS, 7 repeti na semana passada
(UPI) O presidente perante a Assembléia Ge.
Ahmed Soekarno declarou, ral, que três quartas par-
ontem, que tambérrt os tes da humanidade estão
países da America Latina hoje em estado de revo,

estão em plena revolução lução. Isto não quer dizer
política, economica e soo que a violencia e a revo ,

ciaI. Num banquete orere., lucão fisica existam em
cido às delegações latino., todae as partes. Não, isso
americanas na ONU, no quer dizer que na maior
Hotel Waldorf Astoria, on , parte do mundo estão
de se hospeda, o eminente ocorrendo mudanças rapí ,

PARA GOVERNADOR CeI. chefe neutralista asíatí , das e explosivas".
so - '1.415 Irineu _ 2.194 co recomendou' à América "Mudanças rapidas

Latina os cinco príncípíos repetiu - mudanças ex,

fundamentais do Estado plosivas, mudanças revoo

da Indonesia: crença em lucionarias, mudançae be-
Deus, nacionalismo, ínter ,

-

neficas, sim, que deveriam
nacionalismo, democracia ser realizadas há tempo".
e justiça uaciaI. Apenas Acrescentou que tanto seu

não compareceu à recep, país quanto as republicas
ção a delegação da Repu- Iat.inocamertcanas estão
blica Dominicana. entre os países ínsurí,
Soekarno, ao brindar cientemente desenvolvidos,

por seus convidados, disse "empenhados nessa mesma

que a Indonesia, como os volucão". "Todos VÓfl es,

paises latina.americanos, tais
-

procurando vencer,
estava empenhada em for , rapidamente e sem de�o-
talecer eua independencia ra, os ereítes de geraçoes
política e economíca. Jor- do imperialismo".
ge Illuega,. do Panamá, "Vós, os dirigentes das
presidente do grupo Ia, nacões latino.americanas
tino-americano, declarou - "prosseguiu soekarno -r-r-

PARA GOVERNADOR Cel- antes que a America La- não estais empenhados
so - 1.009 Irineu - 838 tina também acredita nos numa' revolução física, mas

cinco pilares tundamen, sim, em mudanças revo-

tais da Indonesia. lucionarias de VOSDà, vida
"Já disse varias vezes - política, social e econo.

declarou Soekarno e mica".

(COililuraçâo Empolgou

PARA GOVERNADOR cei
so - 1.429 Iirineu - 2.083

PARA VICE_GOVERNADOR
Deutel -'1.290 C. pomes �

1.949 Martinho - 73
.

PIRATUBA

Votantes:
3.771

Pf\RA PRESIDENTE Já
nio - 2.014 Lott - 1.179
Ademar - 307

PARA VICE-PRESIDENTE
Ferrari - 484 Jango
1.337 Mílton - 1.578"

I

PARA VICE.GOVERNADOR
Doutcl)-'1.235JC. Gomes _
2.021 Martinho - 172

JACINTO MACHADO

Votantes:
1.885

PARA PRESIDENTE Já
nío - 823 Lott - 906 A
demar - 65

PARA VICE-PRESIDENTE
Ferrari 57 Jango
970 Milton - 744

PARA VICE_GOVERNADOR
Doutel - 919 C. Gomes -

819 Martinho - 62

�
.. ..

Um crime ocorreu em Cu_ritibanos, nas vésperas
do pleito. Nasceu de urna porta.ria do Secretário da Se

gurança, determinando medidas que lhe .fugiam às

atribuicões e ao serem executadas provocaram reação.
De -,imediato, mesmo sem a menor análise dos fa

tos, a exploração politica se pôs em campo parã tirar \/
proveitos eleitorais do triste e lamentável episódio.

�
.

À justiça cabe apurar o delito e julgar os culpados.,
'

O que, no entanto, não pode. ser admitido é que a

baixa púliticagem queira apresentar à opinião pública
um mandante do cl'ime, na pessoa do presidente do di-

retório municipal d.o PSD de Curitibanos.
i�

O sr. Oricim�{ó Caetano da Silva, que exerce esse

caro'o é l)eSS;iJa de altos predicados morais e de apri
l!l(}l�ada f�rmação cristã, cidadão digno por fodos os

títulos, correto em iodo seu comportamento social e

nohre em suas atividades e lutas partidárias.
Acusá.lo apenas por,piroveito politico, em véspera

de eleição, é infâmia, é vilania, é miséria.
Processos desse naipe, indignos, revoltam. São

ventos maus, que se transformam em tempestades. E

mIlitas vezes explicam as causas das derrotas amar ...

gas ...

4 �n�ões �ara liga�ão ro�oviária:
.

�anta �atarina'�enelicia�a
Brasília, 7 (V.A.) - O Presidente da

República enviou mensagem ao Congresso
Nacional, acompanhada de projeto-de-lei
que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, do crédito especial

ao de quatro bilhões e quatrocentos milhões de
de cruzeiros, destinado ao financiamento da

execução das ligações, rodoviárias: Brasília
Acre, Brasília-Belo Horízonte-São-Paluo, Curi
tiba-Caxias do Sul, Vacaria-São Paulo, Belo
Horizonte-Pôrto Velho, Manaus-Boa Vista,
Pôrto Alegre-Pelotas, Erechim-Estreito, Pôr
to Alegre-Alegrete; Joinville-Itajaí-Imbituba
e Lajes-Joaçaba.

o PLEITO DO. DIA 3

Reslllta�os finais nos munici�ios
ARMAZEM PARA GOVERNADOR CeI· I Votantes �

Votantes: so - 5.333 Irineu - 3.621 DIONISIO
1.395

E. DE SAMBA "PRQTEGI,DQS DA .PRIN
CESA" NA HQMENAGEM AO. NQVQ

GQVERNADOR

Já_
376

.1. tradicional Escola oe

Samba "Protegidos da
Princesa" na noite de hoje
estará emprestando seu

concureo para maior bri
lhantismo das homena;
gens que serão prestadas
ao sr. Celso Ramos, novo

governador eleito e

vice-governador Doutel
Andrade.
Os integrantes da Escola

e[l�arão vestidos a caráter
e ao que tudo indica, a

manifestação se transfor
mará em verdadeiro car;
naval.

o. PL:EITQ NA GUANABA'RA: CONTINUA
. VENCENDO, 0., SR CARtQS LACIEIRDA

O pleito para governa
dor no Estado da Guaria;
bara continua sendo lide;
rado pelo sr. Carlos La

cerda, com margem de
votos não muito grande
sôbre o sr. Sérgio Maga.

lhães, do PTB. O sr. Te.
Inório Cavalcanti, terceiro
colocado, embora tenha
uma votação bastante eX
prçssíva, já é conslderado
fora do páreo, o mesmo
acontecendo com o sr.
Mendes de Morais.

DECLARADO, NULO, 0.1
"PRQTQCQLQ DO. RIO, DE JANIEIRQ"
BUENOS AIRES, 7 (AP) de legisladores e [ornalís;

tae equatorianos, cujos
membros efetuaram de,
dações relacionadas com
a disputa peruano-equa,
tortana, recentemente.

Hoyos Osores concedeu
uma entrevista coletiva
aos representantes da ím,
prensa, ontem, na embaí,
xada do Peru. Referindo
[12 à presença da delegação
quatoríana em Buenos
Aires, Hoyos Osores obser;
vou "'que seu unico obje ,

tico é sua unica atividade
consistem em fazer propa
ganda a favor da escanda,
lesa atitude assumida pelo
governo de seu país, que
tenta rebelar.Se contra
um tratado solenissimo
qUe leva a assinatura do
Equador e .tambem a de
quatro países afiançado
res, um doa quais é a Ar;
gentina."

- Um alto funcionario dl,
plornatíco perua-no decla,
rou, nesta cidade, que "o
Equador retirou sua mas
cara I� declarou nulo o tra
tado do Rio de Janeiro.
Desta maneira, rebelou.se
aberta e escandalosamente
contra aquele protocolo e,
portanto, contra o prin
cípio basico de direito ín,
ternacional e do aístema
jurídico interamericano:
o princi-pio do respeito aos

tratados." O assessor legal
da chancelaria peruana,
Guillermo Hoyos Osores,
encontra.se em Buenos
Airee para expor, ante o

governo argentino e à opi
nião publica deste país, a

posição do Peru em sua

diferença limitrofe com o

Equador. Tambern encon,
tra.se aqui uma delegação

"AMERICA lATINA TAM,BiEM ESTA' EM
, ,

ESTADO, DE REVQLUÇÃQ"

O recinto do Tribunal de Justica, nesta Capital, desde a apuração das pri
meiras urnas esteve sempre litel:almente tomado por e�lOrme número de po

pulares, vivamente interessado pelos resultados do pleito do dia .3. A foto

acima foi tornada na 13a Zona, qUe teve seus tll'abalhos desenvolVIdos sobl a

direção do sr. dr. Juiz Eleitoral Eugênio Trolllllowslky Taulois Filho.

_---,
FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 8

LQ/TERIA DO. ES.TADQ DE S. (AJARIN·A
EXTRAÇÃO. DE QNTEM

Outubro de 1960

1.130 Cr$ 500.000,00 Florianópolis
2.642 Cr$ 50.000,00 Rio do Sul
1.170 Cr$ 30.000,00 Caçador
2.238 Cr$ 20.000,00 -_ Blumenau
5.874 Cr$ 10.000,00 Curitibanos

SUPERIOR AI CINCO MltHÕES DE SAC'AS
A EXPORTA'ÇÃO DE CAFE' NO. PRI
MEIRO. TRIM!ESTRE DO ANO, AGRICQLA

DE 1961
"-

O Brasil vem de alcan,
çar nova marca em SUa
exportação de café; no

primeiro trimestre do ano

agrícola que transcorre, de
julho a setembro, foram
exportadas 5.107.375 sacas,
número só superado no

período de 35' a 60, em

1949, quando mandamos
para . o exterior 5.861.427
sacas, e em 1959, quando o

total no período foi a ....

5.768.378 sacas.
.

A exportação verificada
no primeiro trimestre do
ano agrícola de 1960 vem
confirmar o que tem sido
aesínalado pelas autorída,
des cafeeiras .do País, que
a política de conquista de
novos mercados e estabi
lização de preços deu
tranquilidade ao comércio,
levando uma confianca
aos cent.ros compradores

capaz de recuperar para o
Braull a posição que lhe
pertencia e que estava
sendo tomada por outros
países produtores. A nova

política cafeeira, iniciada
na gestão Renato da Costa
Lima no IBC e qus teve
continuidade na admínis.,
tração do Sr. Adolpho
Becker, mais uma vez,
mostra que o caminho
adotado é acertado e apro;
veíta ae virtuais possibili
dades de expansão de nos,
so comércio de café.
Em setembro último foi

também mantido o eleva,
do índice de exportação
observado nos demais me
ses do trimestre. Foram
exportadaa no último mês
do período considerado
1.608.669 sacas, numero
sujeito a retificação, para
mais.

Os jipes e os carros oficiais, de regresso às
garagens, iam jogando fora as chapas particulares'
e recebendo as antigas.

Foi aí que o trocadilhista infernal larzou o co

mentário:
_ A vitória da oposição foi mesmo implar á

vel!! !
xxx

O clima era quase de l'ififL O escalão alto da
UDN discutia aquilo que o deputado Tenório Ca
val,canti ,chama'_de causa-causarum da derrota:

_ A nomeação desse Secretário de SegUl:ança
foi uma calamidade!!!

"
.

- O Irineu subestimou os pequenos Partidos
e foi o que se viu! ! !

-·:.-;\Se o Vice fôsse o Aroldo a coisa serii1
outra!! !

_ Cu!'par o governo par dío fazer violência, é
asneira: estão aí os resultados de Lages!!!

_ A aliança com um indecoroso refletiu-se no

Estado inteir'o como demonstração· de fraqueza!!!
Refmmindo tudo isso, o dr. Bayer Filho, gozando
um adesista esvaziado, foi à realidade:

- Tudo isso lIão explica nada. O que faltou
foi VOTO!!!

xxx

- O governador Heribel'to não nasceu em

Criciuma. Você está enganado. Nasceu em Tuba
rão!

- Enti'to piorou muito! A surra em Tubarão
foi ainda maior!!!

xxx

E aquele esportista estava tentando adivinhar
o score do Avaí contra o Carlos Renaux, C[uanno
chegou o politico:

.

- O s,core é de 3 x 1 - Ceho, Dou1.d c Jan.,

go x' Lott ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


