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---em pràça pública
ç:=t p.ública prestou sígní , JA'NIO VENC'Encatíva homenagem aos

novos candidatos I eleitos

para a governança do Es_

tado, srs. Celso Ramos e

Doutel de Andrade.

Centenas de veículos,
formando extenso reortêío
partiram da vizinha eída,
de de Palhoça, demandan,
do Florianópolis e daí pa;
ra os seus principais baír.,
1'OS, terminando na Praça

Pereira Oliveira, ionde es

tá instalada a séde do
Parbído Social Democrá,
tico. O espetáculo que' es,
tão IJe verificou foi verda,
deirament.e deslumbrante.

Os vivas aos novos gover;
nantes confundiam-se com

o repetido espoucar de

fogos de artifício. O en
tusiasmo, que àa vezes

chegava ao delírio, de,
monstrou . mais uma vez a

popularidade dos srs. Cel ,

so e Doutel.

o pleito no país, para
Presidente e Více.Preaí,
dente da República, até
às 23 horas de ontem
apresentava-se com os se

guintes resultados:
JÂNIO 4.854.983
LOTT 3.197.609
ADEMAR 2.005.335
JANGO 3.621.362
MILTON ..... 3.508.310
FERRARI

' 1.951.764

o PLEITO NO :ESTADO
o ? panorama político no E.9tado de Santa Catartna

até as 23 horas de ontem apresentava os seguintes re;
sultados:

CELSO, RAMOS
IRINEU BORNHAUSEN·····················

253.284
........ .. 232.983

Diferença pró Celso
> • • • • • • • • • • • 20.301

DOUTEL DE ANDRADE.................... 239.711
CARLOS GOMES 215.355
Diferença pró Doute'l'

.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 24356

o Segu�do I notícias chegadas do interior, a apuração
está termIr:ando, mas tende a aumentar a diferença pa
ra os candidatos oposicionistas.

MA'RTINHO CALLADO C'ONGRíTULA- CATA,RINENSE QUE

SE COM, DOUTEL·'· SE DISTINGUE
O jovem acadêmico Edi

son Flávio IMacedo, nosso

conterrâneo, filho do sr.

Geesí Macedo, vem de ser
escolhido Delegado do
Centro Académico da Fa_
culdade de Engenharia
Electrotecnica da trníver,
sidade do Rio Grande do
Sul - cujo .

III ano cursa
- para representa.Io no

VIII Congresso Nacional
de Estudantes de Engenha_

Em resposta, o candidato ria, que ora se realíza em
do Partido Trabalhista Bra; Jtajubá, Mlnas Gerais.

__ sileiro, hoje- eleito Vic-e_ Perante o 'Plenário da

tido Trabalhistã....
-

..B:;[tsilei- Governador, passou a se, grande assembléia, o aca,

1'0.
.'

-,__
'-_ guinte mensagem telegrá- dêmlco de Santa Catarina

Os outros ,d?IS candída, I1ca: .� o, r- J. _

defenderá tese da sua au, das .três fôrças armadas NAÇõES UNIDAS, 7 (AP)

tos, srs, Tenol'lO Cavalcan- '-
-; torra, sob o título "A ror, guardaram silencio e o

- A Assembléia Geral das

ti e Mendes de Morais, já "Ag':l'adecendo telegran.·--":!:Q!l-ção tecnologica e o ministro do Interior, AI_ Nações Unidas admitiu ho-

,são considerados ,ora do felicitacões envio Ilustre desen'\'OlYimento econômí, fredo Vítolo, reiterou . a09 Js, a N\géria, ICOllDO' 99.0
páreo. Difícilmente conse; amigo sinceros cumprímén- co". '��.... .

jornalistas que não podia' memb.ro da organização

guíríam sobrepujar a vota:. tos pela maneira Id!emocrá- _

Com as nossas l�t&--- e
- onunciar a respeito mundial. A Assembléia to-

ção dos: doís primeiros. tica e patriótica COJ;DO SOU'- çoes, levamos-lhe nossos das me "�'flS que acabam mou tal decísuo por una,

Os últimos resultados: be conduzir sua candída- votos de êxito. �a missão d!: ser toma�pelo go; nímídade, sem contagem
Itu,a dentro .autentãeas que tanto o dístíngue. vemo.

_ _.

da Comunidade Britânica

ª&t!:tf�7t��� rarti�o Li�erta�orTa:oo seec�àüU � Saii�iªdoa
,de Andrade. I

Aos nossos leais correligionários
--

Terminou a campanha eleitoral -

MINISTRO DA MARINHA AMANKA- Trouxe ela, para o povo brasileiro, a certeza que vamos amadureceu-

EM fLORIANOPOLIS INSPECIONARA'
��ve� ;�n�c�i�����í�i��a:: ;��i��: r�:p�i��oac���::daúdn�.co regime compa .

'.. : '
,

-

.

Trouxe ela, para o Brasil e para o Estado, novos governantes a. quem

O D N
confiamos, pelo nosso voto, a delegação máxima da nossa cidadania: o go-

5 verno da nossa marcha para o futuro.
• • ii

• Troux� e�a, pa�� o Partido, uma afirmação de lealdade, de altivez,
Deverá desembarcar, no Maia, Minístrc da Mart, de independêncía 01 t it d

_ OI' L" nh
ponrica e o respei o a gente sã i't corajosa atitude de

Aeroporto "Hercl 10
.

UZ , a. b'
amanhã, o sr. Almirante O 31'. Jorge do Paço Ma; que rar uma Inércia comoda mas subalterna.

Jorge do Paço Matoso toso Maia, Ministro da Resultou daí o expurgarem-se os elementos democraticamente inca-

Mlllrinha, amanhã estará pazes de integrar um Partido livre por quererem impor Sua própria venta,
vlsítando nossa cidade. S. de à de uma maioria.

'

Excia. procede
.

do Estado
da Guanapara e deverá Não. tivesse essa minoria tão ruidosa quão !reduzida outra. valia que

<5hegftt�via aérea, em .í_l.vião provar a hberdade de opinar estaríamos satisfeitos; mas o apêlo a preces-
_ Conv.an' da Cruze"l) do

.

rc
-s?t" dest?antes das nOl'm�s morais, mim -á�viço ao regime, ao Partido e à

Sul . _

� SI 'prÓprIOS, empanou um pouco a nossa �ecção. •
"

À chegada do ilustre ho� M
"

mem púbUco deve,rão es_ �s, como. sempre sóe ser, a mentira não prevalece sôbre a verdade'

tal' presentefl os srs. Heri- e a _ �ecçao �at�rInense do Partido Libertador permaneceu em. sua parte sã,
berto Hulse, Governador que e a maIOrI� absoluta, de pé na trilha da lealdade e da liberdade res-

do Estado, o sr. Almirante ponsavel que e o apanagio do. valoroso partid�. maragato.
Augusto H. Rademaker
Grunewald, Comandan,t.e Saudações libertadoras

do 50 Distrito Naval, S1'S. '\ O GABINETE EXECUTIVO REGIONAL

Comandantes de guarni-
ções militares sediada9 na

Capital.
O chefe da pasta da Ma ..

rinhí'L será hospede oficial
do govêrno do Estado e

será homenageado 'com um

jantar.
A viagem de s:- Excia. a

esta Capital prende-se a

inspeção ao 5° Distrito
Naval.

.

.TROPAS ARMADAS DE PRONTIDÃO
;BUENOS AIRES, 8 (A.

P.) - Fontes oficiais se

negaram esta madrugada
a explicar as, razões da
manutenção das tropas
em estado de alerta em

eeus quartéis nesta Oapí ,
tal, bem como das demais
precauções militares que NIGERIA O 99.0 MEMBRO
foram adotadas ao anoí,
cer de ontem. Porta-voz

DA !ONU

O deputado Doutel de
Andrade, eleito Vice_Go
vernador do Estado, Vem
de receber do, jornalista
Martillho Ciallado Júnior,
seu opositor ao mesmo car

go pelo Partido Democrata

Cristão, o seguinte telegra
ma:
"Calorosamente abraço

bom amigo sua esplêndida
vitória pleto 3 '�e outubro
augurando-lhe votos exl
tos vida política Santa Ca

If.arina. tCumprimentos -

(Ass) Martinho Callado
JúniorIESTA'PO DA GUANABARA: LACERDA

=r+> VENCE
Continua líderando o

pleito no Estado da; Guana_
bara, para Governador, o

sr. Carlos Lacerda, candí
dato da União Democráti
ca Nacional, com uma dífa,
rença de 16.510 VOtOSI sõ
bre o segundo colocado, sr.
Sérgio Magalhães, do Par-

fAMOSO DECORADOR ("PRINCIPE")
EM, fLORIANOPOLlS

Florianópolis tem a hon
ra de hospedar o famoso
decorador PRINCIPE, no,

me conhecido em todo o

país, graçaa aos trabalhos
efet.uados nas principais
metrópoles do Brasil. Com

'trabalhos (estátuas) em

gesso, na .cidade de Bra

sília, colocad09 em frente
ao Palácio da Alvorada,
PRINCIPE está atualmen
te atraindo a atenção ge
ral. Por ocasião do cen,
tenário da cidade de Brus,

que teve oportunidade de
demonstrar sua arte, de
corando vários pontos no

Pavilbão de Exposições.
Na cidade de Florianó.

polis, está decorando a

reaídêncía do sr, dr. Nereu

Correa, e, segundo nos in_

formou, quando de sua

visita v, esta Redação, pre
tende se demorar. nesta
cidade contratado por di_
versas firmas interessad�B
em dar novos aspectos as

suas vitrines.

COMISSÃO
APURADORA
E'DITAt

De ordem do exmo. 91'.

des. Presidente da Comis
são Apuradora, comunico
a quem interessar possa,
qUe esta Comissão insta
lou, hoje, à& 10,30 horas,
seus trabalhos. '

ComUl'��o, outl1ossim,
que suas sessões serão rea

lizadaa, de segunda a sex_

ta feira, a par,tir do dla
11 do corrente, às 15 ho
ras, ::la Sala da la. Secção
da Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral, poden
do, os partidos políticos
interessados acompanhar
seus trabalhos, .s!em que,
entretanto, nêles interve
nham com protestos, im_

pugnações ou ,recursos

(art. 46, da Lei nO 2.550).
Sala 'de Sessões da 00-

mi�3ão Apuradora... em

Florianópolis, 8 de OUt"\1_
bro de 1960.
David Gomes Mendonca

Secretário
.

O� proprietáriOS de rlr,
mas nesta Capital, bem
que poderlam buscar os

serviços do Decorador e

Pintor PRINCIPE pois, co

mo não é novidade, a cí,
dade ressente-se de um

novo aspecto nas vitrines,
atualmente tão pobresí
nhas.
Agradecendo . o prazer

de sua amável vísíta, ror,
mulamos ao ilustre VISI_

tante votos de feliz estada
na Capital barriga-verde.

#'-:"("'��

Apuradas 2.100 urnas.

Carlos Lacerda; - 270.478
Sérgio Magalhães -

....

251.788 - Tenório Caval
canti - 169.310 - Mendes
de Morais - 37.876

NOTI(IAS DO I. B. CI
�

• �_. ""l"&

ASSOCIACÃO D'oS SE:{tVIDORiES DO rsc

Para conhe�imento .elOS interessados, a Diretoria.

da Associacão dos Servidores do IBC '(ASIBC) comuni

.ca que estão aber,tas as inscrições de candidatos aos

cargos da Diret.oria e do Conselho Fiscal Consultivo,

para o triênio de 1961 a 1963, as quais se encerrarão no

dia. 21 de outubro vindouro.
NÃO HAVERÁ REDUÇAO
DO PREÇO DO CAFÉ NO

CANADÁ
Informa-se de' Ottawa

que a "General Foods",
embora tenha reduzido de
2 centavos de dolar por
libra o preço do café no

varejo norte_americano,
não pretende estabelecer
igual redução n09 estabe
lecimentos que explora no

Canadá. Neste último país,
continuará em vigor o pre_
ço atual.
REDUÇÃO DE IMPOSTOS

SõBRE CAFÉ
No dia 24 de outubro

próximo, deverá realizar
se na Itália uma reunião

"0 iESTADO"
Êste Jornal, orgão que

combateu arduamente pe_
la vitória dos candidatos
da oposição, qUe veio, afi
nal, esmagadora, insofis
mável, irretorquível, in_
contestável, comungando
com o povo na sua alegria,
não dará expediente no

dia de amanha, motivo
'Porque não circulará na

próxima terça-feira, vol
tando a fazê-lo, sómente
na 'luarta-feira, dia 11.

�
.

� �. .

Em Lages, o carcereiro recebeu ordem do Secre-,

tário da Se.gurança- de não soltar o presidente do PTB

de Curitibanos, que mandara prender. e levar para a

cadeia lageana.
-

O Juiz de Curitibanos, diante da arbitrariedade do

Secretário, concedeu habeas-corpus ao preso.
Mas o Secretário entendeu de desrespeitar a deci

são judicial!
Foi necessário que o egrégio TRE determinasse ao

.Juiz de Lages fazer cumprir o mandado, valendo-se de

fôrça. federal.
Som,ente aí o preso foi sôlto. Quando o Secretário

llercebeu que o Exército iria buscá-lo. A GUERRA es

teve por um triz.
xxx

A irresponsabilidade do Secretário não pode fica!r

nisso. É necessária uma satisfação à ordem, à lei, à

justiça. O Secretário tem ·imunidades. Mas essas podem
ceder a um pedido à ,Câmara Federal.

Vamos aguardar a justiça da JUSTIÇA.

Krusc�ev: URSS aju�ara guerra
�ara a li�erta�ã�' �a Argélia

.

TUNI_S, 8. (U!"l) - A governo tunisiano - de_
gurra pel.a mdependencia clarou, igualmente, para
da Argella ameaÇa trans_ grande surpresa qu acei-

f�rmar_se .num vasto con_ tará a ajuda da' Unrão So_

f�Ito �unfIaI �om a decL viética para liberar a Ar_

dIc!.a mtervençao soviética. gelia dos colonialistas
Tres fatos I chamaram, a francefles.
eme respeito, ontem a

a,t.enção, em Tunis, Mos
cou e Nova �orque.
Nesta capital, l o presi_

dente Habib Burguiba,
anunciando na Assembléia
Nacional que mandara re ..

tirar seu embaixador em

Pàris, que é seu filho
Habib Burguiba Jr. - por
qUe o presidente De Gaul_
le ,recusou-fle a recebê-lo
durant dU,I,s semanas para
receber uma mensagem do

- :MILHARES DE PESSOAS DESABRIGA-

DAS P:ELO TUFÃO

de nível técnico de auto
ridade9 mlnisteriais italia
nas e representantes di

plomáticos latino-ameri
canos, de países produto
res .de café. Nela se discu
tirá a possibilidade, de re

dução de imp09tos que
gravam a rubiácea na pe
nínsula. O chefe do escri_
tório do IBC, sr. Osmar

Allen, foi convidado a

pa_djcipar do encontro.

VITRINISTA

PRECISA-SE

NA MODELAR

Trajano, 7 \

feiasinha e o seu namorado
noivo não gostará disso..

O Governador, (lUerida menina chô
rona, com sua equipe de auxiliares di
rétos, terá muita cousa a enquadrar á
lei, nos domínios da alta administra
ção. V;ocê verá como falo a verdade. Não
e só para consolar a você, não, menina
bôbinha. Volta já á sua carteira. Pres
,te bem atenção. As provas de fim de
ano se aproximam. Se você ajuda em

,casa, com seu salário vil, inferior ao

que se .paga em minha 'casa a lnácia,
noss'a velha cosinheira. diga a papai e

a mamãe que, no güvêrno Celso Ramos,
vocês, professôras, irão melhorar de
vida. Êle prometeu para cumprir. Se
Deus permitiu que a situação finan
c'eira domestica lhe dispense ,cooperação
no fim do mês, então trate de ,compi'ar
vestidinhos melhores. Enfeite-se, por
que a vaidade é mulher. Se, todavia,
emocionada com estas linhas, quiser
centinuar a choramingar, encoste a

,cabecinha em meu ômbro, :sem cons

trangimento, ,como se o fizesse com

papai ou vôvô. Vocé deve ser da idade
de minha filha mais nova. De minha
parte. ,perfumarei o lenço, paTa lhe en

xugar o pranto.

De Curitiba vem a notí
cia de que o sr. Ney Bra
,ga, candidato pedecista a

poiado pela UDN, está prã_
ticamente eleito. A vanta
gem do sr. Ney Braga sô
bre o srs. Plínio Costa, do
PSD e Nelson Maculan, do
PTB, é expressiv,a" e não
será mais sobrepuja.d'a
em virtude de quase estar
tenminada a apuração.

ou o seu

Menina c�orona t!.
RENATO BARBOSA

Eu não conheço você, pequena nor

malista. Alegria, minha filha. de que
Deus não me julgou merecedor. Go:r..

tou-me, entretanto, um de seus mes

'tres no Instituto de Educação, - o

brilhante Professor Osvaldo Melo Fi

lho, educador de talento e de 'cultura,
possuindo, alem-do mais, como inalie
nável bem de família, transmitido de
avós a netos, coração imenso e ,gene
roso -, que, ao chegal' á sala de aula,
anteôntem, encontrou você tôda dis

milinguida em pranto, porque o Go
vernador Celso Ramos havia vencido
e você votára com a UDN. Eu com

.preendo seu ,comportamento, minha
filha. Naturalmente, você ouviu dizer

em casa que, nos idos de 1951, quando
o Sr. lrinieu Bornhausen assumiu o go

vêrno, a derrubada dos adversários fói

um dia de Juizo FinaL Eu compreendo
perfeitamente sua reação, minha fi
lha. Áquela ,época mélancólka, não

foram poup'ados 2.000 'pequenos fun.
cionários, ,por haverem cometido o Cri

me sem perdão de \'otarem no candida
to adverso. o dignissimo Dr. Udo

Deec;ke.

'PARANA': N'EY

BRAGA ELEITO'

Seo você estivér em dia com a maté
ria, como espero. t�lefone ao noivo, ou

Hoje, minha bôbir,ha, os .tempo� são ao namorado, 'con,vIdando-o para tomar

outros. O Governador eleIto nao se um sorvete. Agora, sei que vo,cê está

exaurirá em pequeninas e desalumia...- ·calma. Bem diz o meu vtelho amigo Seu

das ,perseguições a professôras públi- Manequinha, an.tigo farmaceuti.co em

coas como procedeu a UDN. Ant.es, Tubarão, muito entendido nessas coi

val�rizará tão nobre .profissão, - po- sas, qu'e, em estado de depres'são, não

de crer. O Estado precisa muito de tô- existe melhor sedativo que uma boa

das vocês. Carecemos mesmo de u�n c:;:ise de chôro. Sinto que você se desal

número infinitamente maior de serVl- terou. O mundo não se acaba com tan

dores do magistério primário. Temos ta fa,cilidade. Confie no Governador,
250.000 crianças sem escolas, recla- menina. Cumpra, 3.p.enas. o seu dever.

mando assistência f:duc'acional. O Gg- E, parjt terminar, uma advertência: -

vernador, tão galhardo na guerra" n.ao se você fôl' cheiazinha de corpo, ao fa-

irá perder a paz para o adversano. zer o ,pedido na confeitaria, ,cuidado, MANILA, 7 (AP) - Q

Antes dia a dia, hora a hora, na defe- muito ,cuidp.do ,com sorvéte de ameixa,.
tufão ',Kit" ir.ompe� na

sa do� superiores il1terêsses ,públi.cos, uma das c6isas mais gostosas deste ).oite de quinta_feir.a no

'consolidará a paz. Qual o s.eu ,enme, mundo, mas que engórda muito. E as mar da China, devastaDld:o

minha fHha? Haver votado cOl}tra o ,garôtas esbeltas e espo�·tivas estilo ca- novamente, à sua passagem

Sr. Celso Ramos? Exer.ceu :V0c�, ou da vêz mais em moda. Pergunt.a ao as já assoladas Filipinas.

não direito que lhe é conshtuclOn�l- Zuri ou ao Dr. Radar se não é verdade, Foi anunciado qu� no sul

mey{te assegurado? Não faça aSSIm. minha filha. Agol'a, sim: - você está de Luzon e nas ilhas Visa-

Tôda menin,a que chora fica muito sorrindo. / yan, os danos são grave� 6

_______________________________________ vários milhares de p"soas

•

lega da pasta do Exterior
I:!iogenes Taboada, fluge�
riram aos repórteres, que
os procuraram, que Inter;
pelassem o ministro da
Defesa sôbre o caso.

c

J

-Em Moscou ,segundo os

despachos telegraficos o

presidente do governo pro
visório (argelino no exilo
Ferhat Abbas, qUe chegoti
de uma viagem de Pequim,
pediu ao governo soviéti_
co que des�e uma ajuda
decisiva à rebelião armada
dos arg-elinos. Ao mesmo

tempo, em Nova Iorque
Nikita Kruschev declarou
ã imprensa que a URSS
dará "-toda ajuda possivel"
para a guerra de liberta_
ção da Argelia. Recorct:a
se que Kruschev entrevi9_
tou-se esta semana com
Krim Belkacem ministro
do governo argélino. :

A atitude de Burguiba e
dos líderés argelinos sig
nifica que eles parecem
e�tar completamente desi_
ludidos da I possibilidade de
receberem qualquer ajuda ....

dos Bstados Unidos. Ainda
esta semana, o governo
argelino, num comunicado
publicado em 'Ilunis aCU_
sou violent9.mente m; Esta_
dos Unidos e a OTAN de
serem cumplices dos colo_

/ nialistas frn.nceses, forne
cendo-lhes aI�ma.9 e apoio.

fJcaram intransitável,s, M
cOim;�nicações' interrollllPi-
das ç os trens paralizados.
Milhares Ide pessoas sofre_
ram também os efeitos das
jnundaçõe's na cidade de
.cotabato, no sul, devido ao

,fechamento da embocadura
40 rio Grande pelos resí.
IdUo& trazidos, pelas aguas .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SSSSiSSSS'SSSSSSSSSSS'SSSSSiSSS'.SS'SSSSSSS,

CONSELHOS DE BELEZA, prímir o agente suposto c

Bolsas que se formam sob
I

os mais citados são Os que
já nos referimos. Em se

DR. PIRES trla�anctlo de casos antigos
1.. un�� das desgraciosidades )pr!ncipalment�, quando as

1.)e �is preocupa Os índí- 'bolsas se apresentam cosa G

'vlduos é a formação de bel, aspecto mais enrugado do

sas sob os olhos pois duc -à que propriamente edemacía,
Ilsmomía um aspecto' nua só . do (inchado), a círrurgía es

de enveltiícírnento como, tética constitue o método de
também de cansaço. t1ltamento írudícado. A

Essas bolsas, podem ter vá- operação é simples, alguns
rias causas, rnas o fato é que minutos somente, e a cíca,

elas se formam pelo aumento triz resultante é prática
do líquido tíssular entre as Imante invisível.
fíbras conjuntivas dc uma

I

Os casos banais e recen,

cutís demasi:tdo rrouxa, No tes, talvez' 'mesmo resultan
início obstrvavse que há uma tos de uma noite mal dor,

inchação que levanta a mele mída" ou proveníantes ,de di
e a distende. Pouco a pouco as de cansaço são possíveis

.-------------- ,

esse edema vai desaparccan., de uma' melhora rápida com

f PAI NOSSO OU JE')-_O:VA r I do e tudo falta lugar, sobre_' um tratamento simples e que�....._,--i ',.
tudo se se trata :de alguém ;consiste em aplicar sôbre

I I. P�r incrível que pa:eça, Ivá "?en�ta grande _respeit?, I essência
divina. N.� plenitude com menos de trinta e cín, os olhos compressas normasOSVALDO MEL( ha pessoas que se dizem reverencia e adoraçao, mais 'jj.os ,tempos, porem, fomos

co anos. de água boricada a um porEXPOSIÇÃO. DE DESENHO E PINTURA - "cristãos bíblicôs", que mui- !do que o faz a expressão in- ensinados a usar um nome Depois dessa idade o pro- cento.V-oltam novamente á presença do público os nossos ra-
I

tas vêzes trabalharão com as I Iantil "Pai Nosso". Em ou- ainda mais familiar, que to- blema se torna mais difL Usacse para isso tampõespazes,
.

donos do pincel
..

e lapis,
q,ore

já
'

conquistaram'melhores íntensões, e no en_ltras palavras propõecse
-

uma lias 'podem fàCilmente. e�- cil pois a elasticidade da pe , de algodão hidrófilo do tasimpatias e aplausos aliás merecedores." tanto pretendem Iltaralrnen- invocacão melhor do que a tender e saborear na propria le, já um pouco deficiente, manha de seis' por quatroD�sta feita, apresentacão :mofltrás novas de seu te "ensinar o Pai-Noss" não ensina43. por Nosso Senhor! la:ngua: o nome de PAI. Nem não permite que ela retome centímetros e que devemtalento.
. .,' Isó ao vigário, mas ao mesmo I, Não, "Presidente" Khorr, :por isso rejeitamos o n�e fàcilmente sua forma ante_ ser renovados apr oporçãoAsslm, hOJe, as 19,30, seus trabalhos de desenho e Jesus Cdisto! A 22 Ide julho não queira ensinad o Pai- de "Javé", mas Jesus Cnsto, rior.

I
que a agua for esfriando.pintura estarão á vista, no 60 andar do edifício Zahia; Ide 1953 o atua'l "Presidente" 'Nosso a: Jesus Cristo.! Antes 'que certamente também o Para que se possa conhe- Umas treis a quatro aplicaá rua Felipe Schmidt., !dos Te�temunJ:ias de' Jeová lidO Cristianismo, entre vá.- 1�enera,va tanto, deu-nos ceI' a causa dessas bolsas é ções por dia na base deA Exposição tem o patrocínio da D.C. e

compreen-Inum solene 'discUl�o'Ü' refe_' ,rios outros Deus deu prefe.l�ma norma bem clara: "Vós, ' .

'd d
.

h ad ez a-o sud ,.,
, I necessano umcUl a aso exa_

,mela
ora c a v Se -

e t�'ab�Iho.s dos arti.stas do famoso Grupo �lásti.co de rindo-se ao nome de Deus,lrência ao nqme de JAVE pois, rezai assim: Pai nosso" me médico, embora os indivl- ficientes.Flol:lanopoh�: Hassls, J
..Pla�t, .

Meyer FIlho, lVIund disse textualmente que cha- :i(�ão v"Jeová,!), que em he- :(Mt 6.9). L. �ll" duas que sofrem dos rins, fí_ Nota: O� nossos leitoresJUlllor, TerclO da Gama e VlcchlettI.
man à Deus pelo nome Jeeo_ braico exprime tão bem a gado e coração se'JailTI os-mais poderão djrigir a correspon-Um gostoso coqufttel, gentileza da conhecida firma

'

Alguns Testemunha que-
propensos à essas formações. dencia desta secção direta-Sylvio Orlando Damiani e Comp. será oferecido aos que Voce'" Quer VllaJlar Acompanhad'o Por lerá taJvez forjar argumen- E' preciso esclarecer que há mente para o Dr. Pires, àestiverem Ipresente's � aber!tura do certame artistico.' " 'tos com outras citações: alguns' casos, que aparecem Rul"4 México, 31 _ Rio ,de Ja-Que aLcancem malS um grande êxito com o nosso

U P S A" D 15 "SantI'fI'cado seJ'a: o vosso

sso mlga r nle com'o, resultado' de uma a- neiro.abraço de estítulo. ma' e a ua , u a nome" (Mt 69), "ManifesteiUM SINA PARA INDICA O C O A ' lergia, principalmeI).te de ori_L R E:N'TR - migo
,o �teu nome aos homens"d·

. .

t
- .

... "0 D· P ( I d PROBEL I I gem cosmetica, co-m.o os cau-'
.

nosso, InglU para es a seçao, o segOIn,e - oIls-

"IaS," ocr on a a .
(Jo 176) e semelhantes.J. t I't d

- .

f r 't d ' , sados por verniz das'Un has,Lan e eI OI' essa seçao, sugerIa q.l\e asse so lCI a o
Mas êstes textos nem vêmdo Departamento c9mpetente, 3 colocação junto á Es- SimpIesm(mte notâvéis tem sido as periódicas pro- aol caso: para os judeus

ruge e tintura ele cabelo. AL
tação Rodoviária de uma pláca indicativa do centro da mQçõe$ de vendas da Probel, .essa grande organização "nome" significativa também

guns 1Ílimentos como os ovos,
Cidade. industrial, padrão de eficiência, qualidade e perfeicão peixes, crustáceos, enlatados

-

"pessoa"; basta ver Atos 1.São inúmeras as pessoas que aqui ,chegam pela é um motivo ge orgulho para o País.
.

também podem ser responsá_
15: Q texto .grego f.aia de uma· f

.primeira vez e se desorientam pela localização da nova Tambél11 aqui e111 Florümópolis estão em
.

co'nsfaJil- veis por, enomenos {Ie m_
E t

-

b' d d" f
-

t ..te eVI'de"n,cI'a e'sses l'enomados pI'odlltos d<" PI"obel, con-
assembléia de .uns 120 no- tolerància que se exte'rl'oI'I'_s açao, o ngan 'o-os a pe Irem In ormaçoes a ran-·

"mes;" mas tôdas as versõesseuntes.
.

fiados que- se acham à' organiz·ação modelar dos Esta- zam pela formação .de bolsa (

A d'd I t
- .

d
.

b I' t A M d I (inclusive a Traducão, Novo
em 'ba'I'XO (lo o"lhos'gra eCl o pe a a ençao e cumpnmentan o o aml- e eClmen Os '

o ear.. .

h d
jO.

go cordialmente, .:._ O.V." Inúmeras foram as promoçõ'es de vendas dos fa- Mun�o dos, Testemun as e Quanto ao tl1,atamento, a

Á ,primeira vista, falando antes sôbre o assunto, mosos colchões Divino e estofados Probel, que propor-l
Jeova) t�aduzem: 120

pesso_, primeir�
coisa a fazer é cui-

dei razão ao ,pedido, que já me fora feito verbalmente. cionaram valiosíssimos prêmios, tais como viagens e I
as! I dar Ide possível enfermidade

Refletindo depois, ·cheguei á conclusão lógica de estadas ao Rio de Janeiro, dezenas de milhares de interna. Se houver uma
que qualquer pessoa, aqui chegada ,para dirigir-se á cruzeiros em mer,cadorias, etc. etc... Concluamos: embora os manifesta�ão alérgica su-
Estação, teria que tomar um automovel ,com suas malas, A .mais impressionante das 'promoções comerciais Testemunhas o acham iIl_

Se o viajante (chegando aqui pela primeira vez, jamais realizada no país é a qu.e agora está sendo di- fantil, nós preferiamos rezar

viajando de,onibus) quisesse dirigir-se ao Centro, para nJlg·uda. Envolve, uma viagem durante 15 dias para como rezava e nos ensinou a

localizàr-se num hotel ou 'mesmo· em alguma residên- duas pessoas, por alguns dos lugares mais lindos do rezar Nosso Senhor Jesus
da particular, de nada valeria a placa, pois, teria que Brasil, hospedagem nos melhores hotéis e visita às Cdisto, Ante, cônscios da
lomar tambem um autornovel p'ara se transportar com mais encantadoras paisagens. A viagem será feita pe- nosiJa: pequenez perante
"llas malas onde deveria ficar. los confortáveis aviões da Vasp. Deus, balbuciaremos com re_

Entretanto, a idéia fica. Amanhã publicaremos mais outros detalhes sôbre dobrada confiança e simpli-
Mais uma placa ou menos uma não faz mal. ês�e tentador concurso da prestigiosa organização Pro- cidade a nossa prece ao PAI
O que há ne,cessidade é que seja colocado o alto bel ao qual concorrerão - com(!Y não poderia deixar de NOSSO que está nos céuf1

falante.para orient�ção dos passageiros. ser' - os clientes dos benquistos Estabelecimentos A Ú)iv. CRF).
Quanto a isso não há vúvida, Modelar. Pe. WOlfgang Grutn, SDB.

l� Para almoçar e jantar bem, depois d,e sUeaB casa, QUERttNCIA PALACE HOTEL

Afinidade
Na pre�ença de testigos,
Ouví, há tempos passados,
Umà história sôbre amigos
Com isqueiros �om'pal'ados:
"Moço, era rico, fumava
E usava fósforo e isqueiro:
Quando o segundo falhava,
Socorria-me o primeiro.

Daquêles que me cercavam,
.Mesmo os amigos mais nobres
Não mais me identificavam,
Quando entrei no rol dos pobres."

Os amigos e os isqueiros
Têm bastante afinidade:
Ambos falham aos primeiros
Sinais de necessidade!

Hermes J. Patrianova.
menina MARNES SANTOS

DE JESUS
E' para nós motivo de sa

tisfação registr�r;;-"'dãB;
de hoje (l�--;Íliversário nata-Fe.steja hoje a sua prí; ' -

meira comunhão a menina !�itr -=cta menina MARNES

Jane dos Santos al�ll� r: d� '�ANTOS DE JESUS! dileta

ColégioCoracão ,d�: - .:>: filha de nosso particular a ..

-

"J �c Jesus e' .

filha...sJ:D..·...- ff til' .' Imigo sr. Orlando Santos de
._

_� ....... ..sr. Idahno Idos San-
'i1esus'.

�os e su� exma esposa" pO�'1 'A aniversariante e seus
este motivo Jane oferecera

pais as felicitacões de "O
ás suas amiguinhas uma fes-IESTADO". .-

tinha na sua residência.

Primeira
. C'om,unhão

ANTONIO CARLOS
VEIRA DE

- sra. Jrudira Dionísio Pirath

- sra. Doroti Fraga
SIL"

.,_ srta. Elsa Mancel Moura
SA'

sr. Sadi Carla sschmíct
O lar do nosso prezado a

migo, José Itamárío de Sá e

senhora ,foi atgraciado com

o aparecímento de Antm1io
Carlos, que via à luz, no dia
7 p.p., na Maternidade Carlos
Correia.

sra. Maria Cardoso

sr. eHl1l'ique Gabriel
Berenhauser

As nossas efusivas tellcí

taçõe.s pelo evente, com vo

tos Id:e alegrias :pe�enê aos

progénítorss, éxtensívos
famílias.

sra. Rosalina Tolentino

._.

B.

confecimentos Sociais

tarei a nova Capital, Brasília - Dis;
sa.me o anfitrião, o Palace Hotel Bra;
sília está a flua disposição.

O BRASIL TEM NOVA LISTA DE
BROTOS ELEGANTES

1 O socíety carioca está de parabéns
pela reabertura do "Au !Bon Gour,

met", a boíte restaurante ponto abri
fatório dos que querem eer realmen,
te '''bem''.

9 Estamos informados de que o Dr.

Zulmar Lins Neves, foi convidado pa,
ra ser Diretor de uma Casa de Saude

em Brasília.
2 A bonita e insinuante Noelza A. Guí,
marães, marcou casamento com o sr, 10 Vera Maria N. da Luz, festejou on;

Helvécio Fernandes. tem, na cidade de Itajaí, os seus 15

anos"

3 O movimentado er. Ribeiro Martins;'�;,
está acontecendo na capital mineira, 11 Terezinha Dutra, exMiss Santa Cata,
com désfiles Bangú, rina foi homenageada pelo casal Al,

i berto (Terezinha) Pitigliani, com um

4 Em movimentado chá de caridade elegante jantar.
,......-" ....... rlontem, no Golden Roon do Copaca. --

�ibana Palace, o credênciado José Ro- 12 Está de palJ)affú:;, a graciosa mení,
idolpho Câmara, apresentou os "Dez __..E.::t�1nizabeth Bayer Jorge, .que

Brotos Elegantes do Brasil;:':� �;:
__ 'o

completa hoje, os seus 15. an09; Ehza. t,sarela vermelh3; do Copa aconteceu beth, logo mais, recepeclOn�ra suas
jshow dE; têlêzll e elegância. Yara, a amiguinhas com uma movimentada

��presen.tante de Santa Catarina, tem reunião nos salões do Lira Tenis

recebido 'se{npr� elogios dos cronistas Clube.
cariocas"

5 Jean Pouchard, homenageará- os Bro , 13 Leda Cotrin, está acontecendo em

tos Elegantes do Brasil, com um [an; n083a cidade.

tal' em "blackvtíe", 14 Está marcado para o dia 6 próximo, o

casamento da bonita Ana Maria Si

queira, ex.Míss Santa Catarina, com o

sr. Laércio Gomes - Estamos infor

mados de que será de grande reper,
cussão o acontecimento.
Agradeço a gentileza da Diretoria do

Clube Cruzeiro, àe Joaçaba, o convi

te para aesístír o baile de gala, quan
do, serão apresentadas as Debutantes

daquela cidade.
16 Mafra - Para o cronista Dorimar D.

Munhóz - Seu pedido, somente po ,'

derei atender de meu entendimento
com o sr. Ribeiro Martins, P.R. das

6 Já assumi compromissos; com José
Rodolpho e Barão Siqueira, para re ,

presentantes de Santa Catarina e

Clube Doze de Agosto, nos bailes de

Debutantes. -- Palacio Guanabara e 15

Copacabana Palace.

7 Feeteiou idade nova no dia 6 o Sr.

Manolo Rimbaul, Gerente do' credên,
ciado Querência Palace. Ao aniver

sariante, os cumprimentos desta co

luna. '

8 Recebi convite e p�sivelmente vísí, Fabricas Bangú.
,sssSS "'%,..:.SSSS· '$%%"$,.,,,

S!4SSSSSS7tSSS
%SSSSSS�%SSSS%%S$:çS3-"SSSSSSi%S%

) IV.Di 8 · rrivel 'f, ':

"Conselh
de\bele

s

a
os olhos

STANDA'RD VANGUARD 1950
Vende-se ,por preço razoável um automóvel STAN

I1ARD VANGUARD ano 1. 950, q�atro portas, parte me.
cânica 100%, pneus novos, lataria e chassis impecáveis.
Possue rádio original de excelente sonoridade. Su bme
te-se a qualquer prova ou exame.

I Um carro em excelentes condições. Poderá ser es
tudada o financiamento de uma parte. Neg'Ócio interes
sante e de oportunidade.

Ti'atar todos os días úteis pelo telefone 31-91.

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 9 de Outubro de 1960 "0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

o pleito do dia 3 de- Outubro:
--------------------------------------�----------------------�--------------------------------.------.-

Resultados Finais· nos MunicipiosJ z ,

LAGUNA .

Ferrari - 874 Jango - 2.789
Milton - 1.852

-

'1
PARA VICE_GOVERNADOR

Doutel - 545 C. Gomes -

PARA GOVERNADOR Oel- 418 Martinho - 29
so - 3.435 Irineu - 2.7091

PRAIA GRANDE

Votantes:
7.050

PARA PRESIDENTE Jâ

,nio - 2.547 Lott - 3.435 PARA VICE_GOVERNADOR
Adernar - 472 Doutel - 2.963 C. Gomes

2.235 Martinho _ 231

RIO D'OESTE

Votantes:
9.184

PARA VICE-PRESiDENTE
Ferrari - 697,Jango - 3.600
Milton - 1.827

POUSO REDONDO PARA
nío -

Adernar

PRESIDENTE
1.096 Lott

66

Um Prefeito à
Beira-Mar

votantes:
PARA GOVERNADOR Cel

so - 3.665 Irineu - 3.026
2.372

PARA PRESIDENTE
PARA VICE_GOVERNADOR nio - 1.063 Lott

Doutel - 3.548 C. Gomes - Adernar _ 91
2.310 Martinho - 254

Jâ-
1.066

NOVA VENEZA
PARA VICE-PRESIDENTE

Ferrari - 79 Jango
1.163 Milton - 932 Sob o título acima, a

"Revíeta do Globo" (último
número) publica interes

sante entrevista concedida

pelo Prefeito Osvaldo Ma

chado ao repórter Silveira

Lenzi.

Entre os diversos assun,

tos abordados pelo dinâmi

co Prefeito da Capital, figu
ra o problema do incremen.

to do turismo na Ilha de

Santa Catarina, tendo l

iluetre governante declara

do que a matéria constítu

uma de suas principais
preocupações. Acrescentou,
ainda, que o movimento tu

rístico deve ser desenvolvido

através duma cooperação
positiva e eficiente dos ór,

gãos federais.

Votantes:
PARA GOVERNADOR Cel

so - 1.276 Irineu - 1.025
2.317

PARA PRESIDENTE ra-

nío - 1.135 Lott 1.005

Adernar - 68 PARA VICE_GOVERNADOR
Doutel - 1.147 C. Gomes

PARA VICE-PRESIDENTE 987 Martinho - 82

Ferrari - 262 Jango
1.036 Milton - 883

PARA GOVERNADOR Cel- votaotes
80 - 1.119 Irineu - 1.141 1.063

PARA VICE_GOVERNADOR I PARA PRESIDENTE

Doutel - 1.045 C. 'Gomes - nío - 456 Lott - 507

1.069 MartLnho - 72 demar - 33

Jâ
A-

PALHOÇA PARA VICE-PRESIDENTE
Ferrari - 73 .Tango' - 516

Milton - 379.

PARA GOVERNADOR Cel
SO - 586 Irineu - 457

Votantes:
6.275

PARA FRESIDENTE Jâ-
nío - 2.332 Lott 3.275

Adernar - 272

PARA VICE-PRESIDENTE
Ferrari - 265 Jango
3.473 Milton - 1.965

PARA GOVERNADOR Cel

so - 3.636 Irineu - 2.448
. �

p,ROGRAMA DO M�S
O U T U B R O

PARA VICE_GOVERNADOR
Doutel - 3.360 C. Gomes

2.270 Martinho - 143

,,,,,,1"'" it�'!;;'�-i'111117•••�ORTO UNIÃO DIA 23' (Domingo) -
Encontro dos Brotinhos

Votantes:
DIA 29 (Sábado) -

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

���'{Ji-",,""'--".�����-'�;,�"-��W -�.�4&���� \

DIA 30 (Domingo) -

Soirée - desfile Bangú dos Comerciários.

6.532

PARA PRESIDENTE ra-
nio - 2.559 ·Lott 2.485

Adernar - 1.105

PARA VICE-PRESIDENTE

• • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

vôos diários

direto aPôrtoAlegre
Uma nova aeronave da VAR IG, com nova classe e novas características:
Maior potência, rnoior velocidade, maior conlôrto l

Vôe num grande aviõo com

pequeno despesa: No
_

novo SUPER 46 C - aparelho do mesmo

categoria do CONVAIR
e SUPER CONSTELLATION
Você foz um vôo econômico
com tarifo reduzido! ' .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VARIG ,r,o

"';.,

����'
T radicional cortesia - O melhor serviço de bordo. ;\-.

PARA VICE-PRESIDENTE I
'Para Vice-Presidente

Ferrari - 141 Jango - 975 Ferrari - 705; Jango
Milton - 945 (cont. na 9." pág.)

l"ARA GOVERNADOR cei
SO - 1.049 Irineu - 1.084 Impostos óà

Prefeitura

O u T U B R O

PARA VICE-GOVERNADOR
Doutel - 992 C. Gcfmes 1.088
Martinho -:- 71 A tesouraria da Prefeitu

ra desta Capital está reco,

111endo, no corrente mês, o

4� trimestre dos impostos de
Indústria e Profissões.
O pagamento sem multa

deve ser efetuado até 31 do

corrente.

��..,,�-�.
'���"-�:'-

Dia nOve - domingo - excursão das debutantes à
Blumenau, no 'J'abajaras T.C., onde serão recebidas 'com
um Coquetel e uma "soírée"

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

Dia treze - quinta feira - Coquetel oferecido pelo
Quel'ência Palace Hotel, em homenagem as debutantes,

Dia quinze - Baile de aniversário c apresentação
das debutantes de 1960.

Dia - vinte e três - Disco Dance com atrações
e apresentação da Miss El Disco Dance.

Dia - Trinta - Disco Dance com atl'ações ...

ra-
1.933 RIO DO, SUL

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

...
----

':l1
f

Votantes - 12.096
Para Presidente

Jânio - 5.697; Lott - 5.726;
Adernar - 934.

Harateará la ii�a "�ãpos as�
elei�ões 1

É com certo constrangi,
mento oue confessamos a ím;

possibilidade de dar uma

resposta amplamente satís.
fatória à pergunta acima

Bem que gostaríamos de pc,
der afirmar, baseados em

dados concretos, que tudo

vai baratear, que tudo vai

melhorar.
Não acreditando em míla,

gres, acreditamos oposta
mente em fatores positivos
Negá-los seria derrotismo

Contudo, êS112S fatores de;

penderão da- energia e clari

vidência com que o futuro

govêrno do país encarar e

atacar certos problemas bá;

sicos.
Por ora, Itmítarcnos-emos

em noticiar que aqui em F'lo;

rianópolis vai haver uma

sensível redução no custo de

determinadas mercadorias.
Os porquês desse baratea
mento envolvem uma certa

estrategia comercial, cujos
segredos não vemos absoluta

necessidade de revelar, aci

ma de tudo um propósito ho

nesto e sincero, de bem ser

vir o povo.
Assim podemos informar

ter chegado um considerável
estoque de mercadorias para
a "Grutinha" de A Modelar,',
cujos preços serão, NA REA_

LIDADE, muito, muito abaí,
xo do que custam e valem
corretarnente.

Quem quizer imitar o pru
dente São Thomé que faça
uma visita à popularíssima
Grutinha.

CLUBE RECREATIVO

DE ,J A f\J E I R O
/

F. 5 r-R E I TO

__ ,

. I REABERTURA
Programa Para o

Mês de Outubro

Perdeu-se
A CAUTELA N.o 1576/60 ((grupo jóia) EMITIDA
PELA CARTEIRA DE PENHORES, EM 8/3/60.

DIA 8 - Sábado -

Soirée em homenagem à Miss Contí,
nente e La apresentação das debu
tantes de 1960.

DIA 16 - Domingo _

Brotolandia em Sociedade - Apre
sentação daa Concorrentes ao título
"A Mais Bela Comereíárta"

DIA 20 - Qutnta-feira _

Bingo da Casa da Amizade
DIA 22 - Sábado _

Noite dos Sonhos Dourados - Baile
de Apreesntação das Debutantes íns,
crítas

DIA 29 - Sábado -

t.. Soirée "A Mais Bela Comerciár-ia".
OBS.: - Será rigorosamente exigida a

carteira social e o talão do mês
indistintamente.

V E N D E-S E
ótima casa residencial no Bairro Agronômica, com

2 salas, 3 quartos, ban�eiro, coz.inha, dependências de

empregada e porão habitável.
Tratar no Edifício ,Sul América, 5.° andar, s/50 I ou

pelos tels.: 2198 e 2681.
"

SERVI',O MILITAR
CAMPANHA DA CONVOCA'ÇÃO DA

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

"BRASILEIROS! SERVIR A PATRIA NAS FORÇAS
CONVOCACãO: - Serão convocados para a presta

ção do Serviço- Militar no próximo ano de 1961:

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

débito com o Srvipo Militar.
.

A seleção e inspeção de saúde para as classes acima

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

tado de Santa Catarina, devendo os alistados residentes
em Florianópolis, Bíguaçú e São José, serem inspeciona
dos no 14° B. C. de 25 de Novembro a 15 de Dezembro

próximos.

PARTICIPACÃO
- ,

NELSON JOSÉ DA SILVA e ELZA MARIA DA
SILVA participam aos parentes e pessoas amigas o

nascimento de seu filhinho EDSON LUIZ, ocorrido no

dia 7 -1ú-60.

DR. SAMUEL FOINSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidade

BORDEN AIROTOR S. S. WHITE
Consultório e Residência:

Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225
Exclusivamente com horas mareadas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c O mo ê s te s

na
Saias de algodão estampado-

(;!lA

Anúguas c/3 tiras. boidáda-s �. �'�n'd'�s·" : .

Anáguas Jel'gey, fina qualidade
c..

.

Vest!dos, bem graciosos p/meni���"""""""""" .

CamIsolas de opala (bordadas)
.

Calcas de meia -,
.

.

". I
.

ny on
.

Saias plissadas (faille)
.

.

Lindos vestidinhos p/meninas
.

S
.

.
.

outiens
.

Combinações 'cetim (com renda
. .

.

Fronhas
) .

a
.

GuardanapoR (dúzia) ::::::::::::::::::::::::::::::
Tailleurs (bons) .

Guarnições de cama (cretone b��'d�d�)'
.

Bolsinhas p/menína, '" . . . .

. ! •••

Calças, de Lingerie com renda'
.

F' .

.' a
.

iníssima, camisolas, jersey, c/renda .

Conjuntos p/crianças (calça e blusão .

Calças tropical, pura lã, rapazes, a .

camisas Sport p/homem .

Meias ','
" .. , .

Calças Koringa da melhor qualidade .

" .. da melhor qualidade p/ rapazes .

" meio linho .

.. casimira (pura lã) .

Calções p/rapazes .

Camisas pi rapazes Jersey .

.. Sport p/ rapazes .

•

•
$ 129,00
$ 129,00
$ 139,00
$ 238,00
s 107,00
$ 19,00
$ 51,00.
$ 318,00
$ 126,00
$ 21,00
$ 87,00
$ 48,50
$ 72,00
$ 635,00
$ 288,00
$ 115,00
$ 29,00
$ 338,00

"-

Cintos de Couro
Camisetas " ., ' " , ..........•....

Lenços (bons) a .

e mais milhares de '

artigos,
Por Preços como SO' a "CiRUTINHA" p de VENDER I

Grandes Festividades no Estreito

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

CEL.

'_ ----- ------

MOTORES ELÉTRICOS

Funcionamento perfeito, durabilidade �xcepcional, qualidade
comprovada ...
Eis os três fatôres de garantia que os Motores Arno representam para o

copsumidor.
* Os Motores Arno

trêle Integral de

rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q., Con

o único que asseguro perfeição máxima no

produção em sétie.

c

"'. \.,
·�·"�;,��1

�l,. �",' �<�if;,..."".

* Motores mcnofésícos até 1 V2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P
,

* Motores paro máquinas de costuro
ARMOS.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

. * Motores especiais

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.

t.
..�

lo
".;;' .!;"\

I

SO'

$ 82,00
$ 333,00
$ 173,00

$ 14,00
s 318,00
$ 245,00
$ 345,00
$ 435,00

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

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

T

BII
Todos os tipos
pato qualquer
ambiente

À venda n'as boas
casas especializadas

Ampecu
A oposição triunfou em I panha desesperada que lhes sôbre as urnas como um to_- menta libert.ário. a laboriosa população barrí,

Santa Catarina. moveram adversários impe. do irresistível, um só desejo, Ninguém pôde obstar o Ií, ga-verde, servíndo.Ihe de
Vitória límpida. Indíscu, nitentes. um único ideal. vre pronunciamento popular. porta.voz em um instante

tível, consagradora dos srs. A marcha batida em díre., As urnas falaram com ín, Os catarínensea que. nas decíeívo, que não comporta,
Celso Ramos e Doutel de ção ao Palácio do Govêrno finita sabedoria. praças públicas dos comícios, va nenhuma hesitação. Te-
Andrade. não pôde ser interrompida. O júri da opinião pública aclamaram Celso e Doutel mos a convicção de que, ací;
De nada adiantou a cam- A vontade popular desabou foi significativo em seu ve- votaram por seus irmãos de ma da imensa vitória partí,

redíto, não deixando qual; todos, os quadrantee, por dária, houve uma vitória ím,

quer margem a dúvida. O seus conterrâneos desampa; par, retumbante, a da pró,
povo ordeiro de nosso Esta; rados, pela gente simples pria Santa Catarina, encon,

EM BENEFí,CIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE do fez do voto o melhor uso, aequíosa por horizontes go, trandocsa com seus melao,
SAGRADA FAMILIA - 26 DE OUTUBRO ATÊ transformando-o no ínstru, vernamentaís mais amplos. res destinos, na curva de in:"

1.0 DE NOVEMBRO DE 1960
.

menta eficaz para dias me, A Rádio Guarujá, que sem, certezas dos momentos que
A Comissão de Festejos que haverá grande varíeda., lhores. pre esteve na vanguarda vivíamos.

do Hospital do Estreito, em de de atrações nas bar- As urnas .do Estado barrí; deste movinwnto. sente-se
nome da Diretoria do mes, raquinhas, bares, churras,

ga-verde trouxeram em seu tranquila'� dever .cum
mo convída o povo em geral, caria, etc. etc, bôjo a palavra' redenção. prido. A PIONEIRA entende;
para as reetrvídades que se_I Haverá, tambem, desfile Santa Catarina; conforme que resgatou lima dívida com

I

rão realizadas com a rína, de bonecas vivas. prevíamos, foi uma só voz �.,....

,

_

lidade de angariar
-

fundos O Hospital do Estreito
no clamor cívico que, a. três

LIIVrOS MallS Vendl1d'os em Sa-o Paulo,para a amortização dos precisa do teu interesse e de outubro, teve um coroa,

imóveis adquiridos e cons- apóio.
truçào do novo prédio. Somos gratos pelo com-

O local dos festejos será parecimento e qualquer
na Praça Nosea Senhora de cooperação.
Fátima em frente a Igreja Pela Comissão

Matriz. RUBEN BARRA

A Comissão leva .ao co- Pela Diretoria - P. QUIN-
nhecimento de todo o povo TO DAVIDE BALDESSAR

(Comentário lido ao mí,

crofone da Rádio Gua.,

rujá)

NACIONAIS "Libertação pela Yoga",-
de Caio Miranda; '"Laços de

Família", de Clarice LiSlJec_
tor; "Vila dos Confins", de
Mário Palmério; "Marcoré"

de Antônio Olavo Pereira;
"Maria de Cada Pôrto", de

Moacir C. Lopes; "Os Filóso.

fas", de J. Herculano Pires;
estrangeiros - "0 Mêda à

Liberdade", de Erich Fromm;
"Nome Clotilde", de Cecil

Saint Laurent; "Quem Perde

Ganha", de Graham oree,

ne; "O Corpo Humano", de

Fritz Kahn; "Reflexões sôbre
o Racismo", de Jean Paul

Sartre; e, '''Suicídio ou Sobre

vivência do Ocidente?", de
l. J. Lebret.

Representante para êste ESTADO:

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES STROBEL LTDA.

Praça General Osório, 45,- 4.0 andar - S/405
Cx. Postal 1974 Curitiba - Paraná

Casa Nova Aluga-se cr$ 3.500,00

1.0 - "Quárto de Despejo"
de Carolina Maria. -de Jesus

2.° - '''O Retrato", de Os

valdo Peralva

pia
Três quartos, sala, cozinha, banheiro completo,
lavatorio, etc.

•

Vêr e tratar à rua Castro Alves, 50 Ponta do Leal

(HSTREITO).

3.° - "Gabriela, Cravo e

Canela", de Jorge Amado

4.0 - "Getúlio Vargas,
Meu Pai", de Alzira Vargas
5.° - "A Bola de Luz" de

fll
Cid Franco.

ESTRANGEIROS

1.0 - "Memo/ias", do Ma,

rechal Montgomery
2.° - "Porque não sou

Cristão", de Bertrand Russell

3.° - "Agente Confiden

cial", Graham Greene

4.° - "Furacão sôbre Cuba
de Jean Paul Sartre
5.° - "Trem de Istambul"

de Graham Greene. Pesquisa realizada na cí,
dade de Bão Paulo, no perío,
do de 23 a 30 de setembro de

1960, pela Câmara Brasileira
do Livro.

OUTRAS OBRAS LOGO A

SEGUIR CLASSIFICADAS:
NACIONAIS

EXTRAVIO DE CADERNETAS
Foram extraviadas as cadernetas da Caixa Econô

mica Federal de Florianópolis sob n.vs 7453, 3.a Série
e 4402 2.a Série.

's/A Industrias 'Reunidas F. Matarazlo

'ENCERRAMENTO DA SUBSCRiÇÃO DO

AUMENTO, D'E -CAPITAL

COMUNICA'ÇIO
A Assembléia Geral Extraordinária da SIA Indús

trias Reunidas F. Matarazzo, realizada 'em 20 de maio

de 1960 estabeleceu o prazo de 12 (doze) mêses para a

su'bseriJão de novas Ações correspondentes ao aumento

do capital social de Cr$ 3.200.000.000,00 (três bilhões

e duzentos milhões de cruzeiros) para Cr$ .

4.800.000.000,00 (quatro bilhões e oitocentos milhões

de cruzeiros). Todavia, foi resolvido encerrar-se a su

bscrição do aumento de capital em curso, no dia 30 de

novembro próximo.
'

STANDARD VANGUARD 1950
Vende-se por preço razoável, um automóvel STAN

DARD VANGUARD ano 1.950, quatro portas, parte me

cânica 100%, pneus novos, lataria e chassis impecáveis.
Possue rádio original de excelente sonoridade. Subme

te-se a qualquer "prova ou exame..

Um carro em excelentes condições. Poderá ser es

tudada o financiamento de uma parte. Negôcio interes

sante e de oportunidade.
Tratar todos os dias úteis pelo telefone 31-91.

Essa deliberação corresponde ao desejo da Socie

dade em favorecer os subscritores. Com efeito propor

cíona-Ihes, assim, mais ràpidamente, a possibilidade de

gozar das vantagens .resultantes da subscrtção, como

sejam, o recebimento do dividendo fixo de 12%. (doze
por cento) por ano, ,pago semestralmente, acrescido da

bonificação anual, nunca inferior a 5% (cinco por 'cen

to) 'tudo calculado sôbre o valor nominal das ações,
quando integralizadas, ou sôbre o montante das entra

das relativas.

A resolução de encerramento antecipado da subs

crição facilita os subscr-itores sem prejudicar a possi
bilidade, se fôr necessário, de complementar sucessiva
mente o aumento de capital com nova e eventual suba

crição a ser realizada.

Julga a Diretoria da Sociedade que êsse procedi
mento vem de atender inteiramente o justificado inte
rêsse dos subscritores de cOncretizar as vantagens d.
suas subscrições.

f

BELISSIMO lERR:ENO
V E N D 'E-SE'

Vende-se 1 (um) excelente lote de terreno, medindo

10x23,70, situado no aprazível bairro de Pedras Gran
des nesta Capital, no loteamento Corsíní, junto à Vila

Na�aI. O lote é um dõs melhores dêste loteamento e

acha-se praticamente 'cercado de excelentes .e novíssi
mas construções, todas elas de bom acabamento. Esgoto,
água e luz. Trata-se de excelente negócio, não só para

aqueles que desejam construir, como também para apli
cação de capital, pois a valorização é realmente espan-

tosa. _

Informações: Dias úteis - das 8 às 12 e das 14 às

18 horas, pelo t.elefone 31-91 - fóra desse horário -�

telefone 34-67.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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[COLUNA' CATOLlCAiHo 50
�

Aniversário do- Asilo das Orfãs
A. SCHMIDT

Domingo pi passado: Benção das
Rosas, Encerrada a "Semana de

Sanla Terezinha

Flagrante tomado no dia do cinquentená rio do Asilo de Orfãs, vendo-se em pri
"meiro plano o sr. Narbal. Vilela, Prove -dor.

Alvaro Soares de Oliveira.o Mordomo do Culto
Abel Capella, Arno da Luz Olymplo dos Anjos Coelho

Andrade, Acari Si�va, Frede- Pinto

rico N. da Silva, Gumercido I Mordo�o das Orfâs - Fi_

Caminha, Geraldino Simas. Iínto Costa
Irmã Superiora - Theo- Tesoureiro - Vidal J. D.

phanís Dutra

Diretoria da data da Inau, Procurador Geral - Fer-

guração em 1910 nando Caldeira de Andrade

Provedor - André Wen- Conselheiros
dhausen Junior I Firminio, Theotonio da

V. Provedor - Antônio Costa, João Vieira de Frei-

Joaquim Coelho i tas, Antônio Ferreira ela

Secretário - Manole do
I
Cunha, João Caldeira de An,

Nascimento Freitas
-

_

\
drade, Pompího Vespa'!iano

Sub-Secretário - Affonso 0lll'te \::.a Luz, Luiz Pacífico

L. de Ass�s ,das Neves.

ESTE E' UM FATO

No dia 3 do fluente esteve
em festas o Asilo de orrãs.]

.

Domingo últi�o, ti.vemos na capela do Divino EspL I cm;:, o. tr�n?curso ido se�
rIto ISanto a bonita missa celebrada pelo príncipe de 5�. amvers�r�o de funda

nossa diocese Dom Joaquim D. de Oliveira que naquela : ç�o. O Tra(hclOnal est�be�e
oportunidade fez a já tradicional benção das rosas que

CImento de bensmerencta,

foi em homenagem a milagrosa imagem de Santa Tere- durante a sua existência tem

zinha, como vemos na foto acima no momento em que o prestado os mais relevantes

sr. arcebispo da as bençãos as rosas na hora da missa. serviço à infância abando-
nada da sorte.

\1
II
\

r

Imbuído dos mais saos

príncípoos de .altruísmo, um

grupo de homens da Capital
batalharam arduamente pa-
ra a concretização do Asno. [U'

'.

Desde as mais humildes às
mais abastadas, todas as

Um aspecto do estabele?ime�t,o: �mplo,. co�fortável, )

pessoas cooperaram de

ma-I
vem prestando inestimáveis serviços,

"I
-

1-,

neira decisiva, de maneira' .
,.'

8 1 t b d coquetel a imprensa falada e cernos a toda diretorla como -' I'-lue a .( e se em 1'0 e ' ,
.. . d

�

MI
;Y

1910
'

. .

t
escrita e logo-sapós nouve a também ao seu prove, 01' o (f 14

,ergUIa-se, imponene," I ,-' >
' �,:>

b
.

d h' t ínauguraçao de uma placa de sr. Narbal como tambem a ='""",=""",====i;:;ill���
a nn o novos orizon es pa ". i"· h

'

ínas td I
-

bronze no salão nobre. No Irrna Supenora Theop anis
ra as menmas 1 esamparac as,

.

- . ,

A t
..

t t I dia seguinte as programaçoes e todas suas auxiliares e a

par l' maIS Impor ane.
.

,,' ,

1 A 'I dírecâ t seguiram pela parte da ma- todas meninas deste ASIlo.
(O ISIO-, sa Ir�çao, ebm dco-JI nh.ã, mi�sa e ioga a.pós teve A DIRETORIA ATUAL
mo 11ma uperlOra a on 0-

.'

'Ih h' t
.

uma partida d.e voley entre Provedor - Narbal Silva
sa eop anis que em seu .. .

a" t d d dí d
as meninas do AsIlo e Idas Vice-Provedor - Marcilia-

coraç o o o e Ica o a etl_' .. ' .
-

ta menín f d d· . meninas do Colégio coracao no Acaspro Roberge
s em as azeri o e SI ' .' •.

I
- . -

I
de Jesus e no último dia Secretário - Washington

para e as nao como Irma e '
-

.

f
teve missa pela manha e ao Luiz ido Vale Pereira

sIm como se osse sua pro- .
-

.
'

_

t Ih'

I
[\lelO dIa. uma churrascada Sub_Cretario Araray

prra mae e .amoem como. .

8'
-

t
oferecida para as d.{reliona Tupy de Campos

suas Irmas aue em como .'
.

'1'
_

e as criancas mternas!.! a Tesoureiro - Hermínio Bo-
suas aUXl lares.

•

N I' d f' t I f ::l
tarde teve, uma farta mesa telho da Silveira

o (la a es a (e un: a-. .

"t. ber ,

:
de doces com cafe e com o Sub;Tesoureiro

.'

Luiz
çao eve missa corno a er - \

t
tura e mais tarde houve um

encerramen o as meninas Boiteux Pizza
'

I
ofereceram as fessoas que Procurador Geral - João

Iestavam presentes no seu Batista Berreta Junior

Balão uma orquestra dírígüda Modorno do Culto - Anjo

Ie tocada pelas meninas pe- Ferrerez

quenas com vários números Mordono das Orfâs - João,
enusícais e recitativos. 'I' Batista Berretta IAqui desta coluna agrade, Conselheiros

, voeEmaCEMMAISI
-���-�������--�-------�------------

com as emocionantes transmissões de

Hoje as Feslivlda des das Image,ns de
N. S. do Rosár'io e S. Benedilo
Tendo no dia de hoje as festividades das imagens

de N. S. do Rosário e de S. Benedito, na capela do Ro
sário como uma grande festa em homenagem aos seus

padroeiros.
À Mesa Administrativa desta Irmandade, convida

os Irmãos e fiéis em geral, para as festividades que em

louvor de Na. Sra. do Rosário, fará realizar no hoje, e

cujo programa é o seguinte:
às 7 horas, Missa com' Comunhão Geral.
às 9 horas, Missa Solene, com sermão ao Evangelho,

c às 19 horas, Missa e encerramento das solenidades.
As novenas tem início dia 1.° às 19,30 horas
A Mesa Administrativa solicÚa o comparecimento

dos Irmãos, e convidando os devotos de Na. Sra. do Ro

sário, agradece o seu comparecimento às festividades de
sua Padroeira. /

Consistório, em Florianópolis, 1.0 de outubro de 1960

Horário de Missas aos Domngos
Catedral _ 6 _ 7 _ 8,30 <_ !),15 _ 10 - 19 horas
S. F'ranclsco - 7 -'- 9 ,- 11 horas
Sto. Antônio - 7 - 8,30 _ 19 horas ,

Colégio Cataririense _:_ 4,30 _ 5 - 5,45 - 6,30 -

7,30 _ 8,30 - 18 horas
Rosário _ às 19 horas

S. Sebastião - 6,30 horas
S. Luiz - 6 - 8 _ 10 .hOl'as
Conceição _ 18;30 "horas
Asilo de Mendicidade _ 6 � 8,30 horas
Asilo de Orfãs _ 6,30 - 8 horas

/ INossa Senhora do Parto _ 8 horas
íSa.co dos Limões - 7,30 horas
José Mendes - 8 horas
Menino Deus - 5,30 - 8 horas
Monte Serrat - 19 horas
Prainha - 19 horas

HORÁRIO DE MISSAS DO ESTREITO.
6,00 horas: Capela Bom Jesús
7,00 horas: Igreja Na. Sra. de Fátima
8,30 horas: Igreja Na. Sra. de Fátima
9,30 horas: Igreja Na. Sra. de Fátima
19,00 horas: Igreja Na. Sra. de Fátima
18,00 horas: Capela de Coqueiros
10,00 haras: 1.0 e 3.0 domingo do mês: Cap. Serraria
10,00 horas: 2.° e 4.° domingo do mês: Cap.: Capoeiras
19,00 horas: 1.0 e 2.0 domingo do mês: Cap. Itaguacú
19,00 horas: 2.° e 4.° domingo do mês: Cap. ,BarTeir�s.

_.

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

.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DEN'l'ISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidade
BORDEN AIROTOR S. S. 'WHITE

Consultório e Residência:
Rua Jerônimo Coelho 16 - }.O andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

APEDITIVOS
�USIC"A bOS
DlAOIAMENT� DAS !9AsP8NS.

(ONFECClONA·Si OUALOUE� RPO
Df CHAVE

Rua: Frlnc:lsco Tolenlino. n.· 2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

NA SESSÃO DA CAMARA

CRIMINAL, REALIZADA NO
DIA 24 DE JUNHO DO COR_
RENTE, FORAM JULGADOS
OS SEGUINTES FEITOS:

1) Apelação criminal n,o

9.294, 10.a comarca de Palha

ça, em que são apelantes
Santino Andrade, Arlindo
Andrade e outros e apelada
a Justiça, por seu Promotor.
Relator o sr. Des. FERREIRA
BASTOS, decidindo � Câ.
mara, por coritormídaâe de
votos consoante opiniou o

Exmo. Sr. Dr. 1.0 Sub-Pro_
curador Geral do Estado,
conhecer da apalaçâo e des
provê-la, a fim d�

,

confír.,
mar, como confirmam, a Isentença de primeira ínstãn., '

cia por seus próprios fun

damentos, que são juridicos
e se harmonizam com a pro_
vados autos. Custas, ex-

lege.
xXx

2) Apelaç1'to criminal n.o
9,264, da comarca de Con_

rórdia, em qUe é apelante
Hermes Bernardi Bànotto e

apelada a Justiça, por seu

Promotor. Relator o Sr, Des
HERGILIO MEDEIROS, de_
cil:;lindo a Câmara, por con_

formidade de vot{)S e con_ I
sonante o ,parecer da 1.8

I
Sub_Procuradoria Geral do

Estado� negar prov1m.ento à Iapelaçao, para confirnilair,
como confirmam a sentenca
apelada, por seu; fundame�_
tos, Que são rigoros�nte
jurídiCOS e se harmonizam
perfeitamente com a prova

/dos autosl. Custas pelo a_

pelante.
.

Lilian Gnzaga Prazeres Enc
da Jurisprudência.

'
.

VISTO:

Paulo Gonzaga Martins da
Silva _, SEO:RETARIO

FIRESTONE

Esta é uma das perguntas
sôbre os Estados Unidos.

PERGUNTA: -

mais frequentes feitas

Que é o Congresso dos Estados Unidos?
RESPOSTA: -

O Congress., norte-americano, que .consiste do Se
nado e da Câmara dos Representantes, é o poder legis
lativo do govêrno. Tôdas as leis têm de se originar em

uma das duas casas e .passar por ambas, aprovado por
maioria. Embora o ,presidente da República possa vetar

projetos de lei aprovados pelo Congresso, este pode re

jeitar o veto presidencial pelo voto de 2/3 de seus

membros.
Os membros do Congre so são cidadãos eleitos pelo

voto popular. Há dois senadores para cada um dos 50

estados e o número de representantes depende da 'po

pulação de cada um dos estados.
Os congressistas consideram atentamente os pedi

dos de seus eleitores; em muitos .casos, os congressistas
podem se influenciar por cartas dos residentes em dis
tritos que êles representam.

Em
Paysandú

BrusQue
x Figueirense

,.1.'1' �'.'
••. -, "'t

1 .....
_

PELA

RÁDIO GUARUJÁ
--------------------

ondas médias: 1.420 kc - 5 kw
ondas curtas: 5.975 kc - 10 kw

" .

Com a maior e melhor equipe de locutores e comentaristas'"
de Santa Catarina: Nazareno Coelho, Fernando linhares, Rui
Lôbo, Luiz Coelho, Gonzaga lamego, Maur.i Borges, Osnildo
Martinelli. Rouget Corri'!!

RlDE CATARINENSE DOS ESPORTES
Rádio Nereu Ramos - Blumenau e Rádio Herval D'Oeste -
Rádia Difusora - laguna _ Rádio Difusora - Joinville _ Rádio
Clube de Laies e Rádio Cultura - Joinville

,

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

FI
UMA GENTILEZA DOS REVENDEDORES

TONE

Em llorienépolis
Avaí x Carlos Renaux

.' ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S . CATARDrA

o COLUNISTA está com a responsabi- TIJUCAS, I
remeterá por intermédio, do

lidade de apresentar uma revista 'com as Sr. Milton Campos, orquídeas para a de,

debutantes de 1960, no próximo sábado coração do baile do Lira T. C.

HOJE, às sete horas, as debutantes do O SR. ACARI Silva, dinâmico Presidente

I Clube da Colina, seguirão para Blume- do Clube "15 de Outubro", está moderní,

nau, onde serão recepcionadas com um zando as Inatalações do simpático Clube

Coquetel e uma "soirée", no 'I'abajáras da rua Alvaro de Carvalho.

I
T. C. (Turismo excelente) IM I �,..,.

O CLUBE "6 de Janeiro", apresentou on,

A ORQUeSTRA do Clube da Colina, tem as debutantes de 1960.

vai acontecer hoje, no Tabajáras T. C. ���. n,.��,,�._:���
para apresentar um "show" ...

��SSSSSSSSS%SSS.SSSS% •• 'S•• S$$SSSS•. ·SSSSSSSSSh$SSSS.Sj�SSSSSSS%

�alé Incrementa o �oo�eratiyismo
O_s produtpre� �ooperados es- pararam no tempo e· no �s-, - Ainda agora - acres, ,,,ativas, podem agora prepa
tao em condíções de compe- paço, acompanhando o rít- centou - regresso de Mi- rar os seus cafés de molde

tir com vantagens no merca , 'mo moderno e evolutivo do Ioas Gerais, Onlce fui rtpre-
I
a proporcíonar-Ihes preços

do mundial - declara o sr.
I

país. Compreenderam os ca- sentar o Diretor Newton' I justos. Como exemplo disso

Lygio. �e_ Souza Melo, c��fe feicultores a necessida�e que Ferreira de Paiva, na ceri.l- afid�ou _ temos notí,

da DIvIsa0 de Oooperattvís- tinham de se aglutinarem \mônia de inauguração de eías de que a Cooperativa. de

I mo,
do IBC - �elhores pr�- em torno dessas organizações Imais uma Cooperativa: a de!Manhuaçú, alcançou para os

ços para os cafes de qualí., para, formando um todo, re, Três Pontas Es.tive, tam- 'cafés despolpados, no põrto
I

dade, já produzidos pelas ceberem em tempo oportuno, bém, em companlha daquêle
j
de Vitória a soma de 4 mil

I cooperativas. os ensinamentos e aperlfei- diretor, na cidade de Teófilo
I
cruzeiros por saca. Também

I Em �alestra que mante�e çoamen�os da m�derna �- Otoni, onde foi êle homena-ja Cooperativa de Jaciguá, no
com a Imprensa, o sr. Lygto gronomia, com mstalaçoes:co pelos cafeicultores do Vale Espírito Santo, alcançou três
de Souza Melo, chefe da Di- providas de maquinária ade, do Mucury, que dera mo seu 'mil e oitocentos cruzeiro

visão de Oooperatívíseno do quada a um melhor aprovaí , nome às instalações da Co.
I
por saca. Isso nos conforta

Departamento de Assistência tamento Ide seus cafés, tor- operatlva local. Inauguramos t
e anima, uma vez que. conhe,

à Cafeicultura, do Instituto nando;o um produto de qua- também, na cidade de Teó. I eemos de perto a luta idos

Br�sileiro do Café teve opor _ !idade, capaz de competir filo Otoní, uma armazém
I
cafeicultores.

tumdade de abordar �s.pro- com �antagens no mercado com capacidade para 200 I Concluindo .dísse o chefe
blemas do cooperatívísmo, mnudíal, mil sacas de café de que tan- da Divisão de Cooperativis-
declarando: Incentivo do IBC to necessitava aquela re, Imo do IBC:
- De forma verdadeira- Pross:,guindo em sua es- gião. I _: Sou ?timista com rela,

m�nte surpree_?dente, �s ca- �lanaçao, o Sr. So�z.a Melo l Melhores preços para os ção ao cooperativismo na

felcultores estao se. umndo e informou que atrav.es .�o . De� cafés I careícultura, Esse é o camí-

�orm,ando cooperativas. Esse I part�mento de AssIstenCla.a Finalizando as suas de- ,nho certo para os produto-
interesse demonstra o grau Cafeicultura, o IBC tem teí, claraçõts à imprensa disse o ,res e, n me contínuaremos
de adiantamento �os noss�s Ito o Ipossív�l, .no. sentil�o .a� sr. Souza Melo que os cafei- :como agora � sempre, a ser.

produtores de cafe, que nao prestar assístêncía técnica cultores, reunidos em suas !Viço da cafeicultura brastleí

i aos cafeicultores, e aduzíu próprias organizações coope.ra,
-

t - Graças ao apôio qll'l:\ nos
não tem faltado, desde a "O r -sú t, .

administração passada e a-

gora, quando o Presidente JAt �

Adolpho Becker e seus dig- .�,
....
�
v

'nos companheiros de direto_ v r

i ria, nos têm proporcionaldo 'i>-
"

I
condições de trabalho plena
mente satisfatórias, temos
conseguido realizar um tra_

I
balho objetivo, assistindo aos

"
cafeicultores na formação de

suas cooperativas.
Vinte e seis entidades assis_

tidas financeiramente
Discrrendo sôbre a assis

tência prestada pelo IBC às
Cooperativas de Cafeiculto

res, nos diversos Estw:ios .pro.

Idutores,
o Sr. Lygio de Souza

Melo informou que 26 dessas

• entidades já receberam aju-

CARLOS HOEPCKE S A ComérCIO e ,da financeira do Instituto
• ••

j Brasileiro do Café, para a

Rua Conseiheiro Mafra, 30 - Florianópolis - Santa Catarina ',ua formação, c outras se

� ��� �������::::::�::::::::::::�:-
!encontram e ,mfase de orga-

nização.
-----_

�,.....,���-=�-;;...-

. -
IÜ�Á LIGOCKI, debutante 'ae 1960.
Sucesso marcado.

ELIZABETH Bayer Jorge, oferecerá
hoje, aos seus convidados uma movi
mentada festinha no Lira T. C., come

morando os seus QUINZE anos. Feli
cidades ..

MOZART Régis, o popular "PITUCA",
famoso astro do cinema nacional, cir
culou pela Raroscap na semana p.p.

ELZI Nobre, o elegante brotinho de La
guna, que debutará no Lira T. C., re

presentando o Clube Blondin daquela
Cidade, aconteceu no jantar oferecido
as debutantes e seus familiares, acom

panhada do colunista e sra.

LUCIA RUPP,
Sucesso marcado.

debutante de

SEXTA�Feira p. p., à noite, a nova Di.

retoria do Lira T. C. tomou posse.

QUARTA-Feira comentarei o magnífico
jantar oferecido as debutantes e seus

pais, .pela Diretoria do Lira T.C..

HOJE, no Tabajáras T.C., serão realiza

dos as finais do, Campeonato Estadual

de Tenis. O Lira T. C., está presente
nesta competição.

LU!S Faria, Arnoldo Cúneo e Haroldo

Barbato, destacados veleiros do Estado,

acontecerão hoje na baía da Guanabara

na Campeonato Brasileiro de Vela.

o SR. ALUíSIO Machado, gerente do

Lux Hotel, homenageará na próxima
terça-feira as debutantes de l!)llO, com

.
um Coquetel, às 18 horas.

TERÇA Feira, êste jornal não circulará.

NO confortável ônibus do Sr. Osmar

Meira, viajarão hoje às debutantes de

1960.

TODO o "S .

t "
.

ocre Y da Raroscap, está
p�nsahvo na grande festa de gala do
Lira T. C.,. do próximo sábado com a

apresentação de vinte graci08a� meni
nas-moças.

:\"0, PRÓXIMO dia 14, sexta feira, ha

\·el'a. um ensaio às vinte horas, para os
padrmhos e debutantes no Lira T. C ..

O PROGRAl\:(A "Raddr na Sociedade"
voltará no ar na próxima sexta-feira à�
dezoito horas e trinta minutos, na Rádio
Guarujá.:

O COLUNISTA tentará a realização
para a escolha da Rainha das debutan;
tes do Estado. Aguardem outras notí;
cias a respeito.

SEXTA�feira, dia quatorze, às dezoíte,

Ihoras, o Querêncill Palace Hotel home
nageará as 'debutantes do Clube da Co-
lina de 1960.

CARLOS Hoepcke S. A., Galeria das

J�e?as., Modas Clipper, Casa Londres,
ótica IScussel, Jane Modas, Casa Camar;
j?:'), Pereira Oliveira, Lusabo Ltda.,
"Atelier" da Sra. Ananias, estas desta.
cadas firmas comerciais da Cidade, pres
tarão homenagens as debutantes de 1960
na revista que estou planejando:

'

O MJNISTRO da Marinha, Almirante
José do Paço Matoso Maia, chegará
amanhã, à esta Capital, pelo Convair
da TAC-Cruzeiro do Sul.

/

O GOVERNADOR Heriberto Hulse e o

Almirante Augusto H. Rademaker Gru
newald, recepcinarão o Ministro da

Marinha, amanhã, no Aeroporto Hercílio
Luz.

1960.

.�----.--�----------------------�-----------------------------------------------------------------------------
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SAUDE
A SEUS

FILHOS!

MARGARI
"

PURA

GOSTOSA

NUTRITIVA

lenho �.mpr. m coso

Mo,�arlno Saúde
em p,c·t., de 100

e 40(.\ 9 ramas e ert

loto. <l- 117 quilo

r------------7----------------��
I MARGARINA SAUDE SÓ TEM COISAS BOASI

1& A�I . -
-

-

I ' •
-

'"

! .�� I I
I .. puríssimo> oleos .ege...i. - 20.000 unldad••

d. Vitamino Ao

USE TAMBEM PARA FAZER

Produto

garantido
por - 80105 mais - Assados mais

i fofos e macIos I laborosos e nurritivO!l

L �
LIMITADA

A PRIMEIRA F- MAIS MlI.RGARI ... A FABRICADA NO BRASIL IPERFEI1 A

R I N A

A Á

DO <; LI L

,

�IIOSSA.
-NOVA.

UMA REVISTA REALMENTE MODERNA
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Carlos Renaux e �vaí jogam esta tarde no estádio "Dr. Adolfo Konder" a' peleja mais atraente da rodada inaugur ai do Campeonato
Catarinense de Futebol (fase de classificaçã,o) -- Credenciais dos dois detentores das coroas floJianopolitana e br'usquense - Pre
liminar entre juvenis - Preços das localidades.

•

I
"team" de qualidade técní,
cas e apreciável espírito de
luta, apesar de ainda exís,
til' no quadro alguns pontos
fracos.

,

Não há favorito para ho
je, no estádio, da rua Bo;
caíuva. Avaí e Carlos Re ,

naux jogarão de igual para
igual, brindando o público,
que deverá ser dos mais nu.

merosos, com um embate de
caracterfstíeas, eletrizantes.

várias vezes contemplados posse de um título que per
com o título máximo do durará para sempre: o de

de uma apresentação con., tulo de campeão do Estado. Estado, sendo que o avi- campeão do Centenário. O

digna. As disputas das semi-I Aqui jogarão Avaí e

car-l celest., possuí o recorde de nosso campeão vem prece.
finais irão até janeiro, los Renaux, os laureados dos conquistas na disputa da dido de duas vitórias e um

quando, então, serão

conhe_l,
certames regionais de FIO-l corôa suprema do pebol empate sôbre o Paula Ra.

cidos os dez clubes que, rianópolis e Brusque, Gr�n_1 catarinense. mos, campeão barriga-ver.
com o Paula Ramos e Ca-, de peleja, sem nenhuma O Avaí tem credenciais de. Só isso servirá Para que

xias, travarão as batalhas
I
dúvida. São dois gigante!): para derrotar o conjunto o antagonista compreenda

'da etapa decisiva pelo tl;.' das camchas catannenses, de Teixeirinha que está de qUe vai dar combate a um

AVAí - Tatú (Joâozf ,

riho) ; Binha, Cláudio e Mi.
rínho ; Culica e Abelardo/
Moacir, Alair, Nilson, Vadi
nho e Betinho.

PRELIMINAR
Será disputada entre os

conjuntos do Paula Ramos
e Atlético (se não' jogarem
no período da manhã), pelo
Campeonato Juvenil de Fu.
tebol.

Iniciam-se, hoje, as sernt..
finais do Campeonato Esta.
dual de Futebol de 1960.
Onze pelejas, estão no pro ,

grama, contemplando igual
número de cidades. Portan

to, estarão em ação vinte e

dois clubes, todos sequiosos

E M B R U S Q U:E ��O ;F I (i U E I R E HSE·, -

.'

.

D' b I P d' . 'I' 'I� I
.

,
-
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A equipe do F'ígueirense I) • • I! �

,.I
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O estádio do Morumbi,' gado São Paulo e Sporting. vice-Campeão da Capital o

e o a esponsa I I a e' qUe vem de ser inaugurado, este de Lisbôa, vencendo c conjunto do Paysandú, vi-

O artigo "Deve o árbitro rio de Notícias" e "A Gaze. tendo, na oportunidade, jo, grêmio paulista por 1xO, ce .campeão local. O eequa,
e Sa-o constitui o maior de São drão alvi-negro segue às

não ter medo da responsa- ta E['portiv�, do Rio
t

' , Paulo e quiçá do pais, vl'n- primeiras horas da manhã,
bílídade, ôntem inserido Paulo respectivamen e, Jose _

- -

iaid do relegar a um segundo devendo ser integrado pornesta folha, é de autoria do Brígido e nao Joao Brrgi o
. plano o Maracanã e o Pa; todos os seus titulares. Es,

renomado cronista do "Dia. como saiu publicado. Aqu� "

. .

'f'
- caembú. Pertence ao Sa-o pe , se uma grande apremm-ríca, poís, a retí icaçao.

Paulo e leva o nome do sau, tação do "Furacão Negro"
na cidade berço da fiação

4.a Feira o Primeiro Match
Fluminense x Grêmio

Já está marcada a data co, estando
do primeiro encontro pela sendo cercado maior

'Taça Brasil entre Grêmio e entueíasmo pelo público. O

Fluminense, em Porto Ale- campeão carioca deverá

gre. Será na próxima quar, viajar para Porto Alegre
ta. feira, no Estádio Olírrípí.. próxima, tercas reíra.

x x x

Determinado grupo de pes

soas, está ínteresada ém le
vantar a equipe do Tarnan ,

daré, do Estreito, para o pró
ximo certame regional. Com

c decorrer do tempo, reu

niões nesse sentido

realizadas.
serão

Ix x x

Provavelmente o lateral

ponga, faça sua aprestntação
oficial na equipe do Avai" na
tarde de hoje, no jogo contra
o Carlos Renaux, dependendo
naturaLmente das circuns
tâncias da luta.

x x x

O certame catarinen1se so-,
mente será inciado na Zona

Cinco ,no ,próximo dia' 16,
isto porque a equipe - do

l3aependi ,ele Jaraguá do Sul,
solicitou e obteve da Fede'

catarinense.

PREÇOS ---
Nos logoe do -Campeonato

vigorarão os preços que se.
guem:

Arquibancada - Cr$ l50,OO
% arquibancada - Cr$

30,00
Geral - Cr$ 30,00
Y2 geral - Cr$ :10,00

QUADROS PROVÁVEIS
CARLOS RENAUX - Mo;

simann; Tesoura, Af'onsí ,

nho e Merizzio; Sardo e Ba;
dinho; Miltinho, Teíxeirt,
nha, Petruski, Alcino e Aga
chado,

A cortina do campeonato descerra-se. Avaí Fi.
gueirense, Carlos Renaux, Paisandú, Marcilio Dia; Ci
menport, Olimpico e Palmeiras, aparecem no "palco",
bem ensaiados para o grande "show" futebolístico pro.
gramado pela Federação Catarinense de Futebol. Pro
porcionalmente, o .público estará torcendo e incentivan
do com aplausos aquele que mais se destacar. A "peça"
programada durará meses e o espectador abandonará o
"show" se os seus "artistas" não souberem agradar.
Cada um terá grande responsab ilidade, pois o fracasso
poderá arruinar os espetáculos que serão encenados
conjuntamente em tôdo o território catarinense. Em
Florianópolis, Itajaí, Blumenau e Brusque residem os
mais exigentes torcedores. Não aceitam o fracasso. Exi ,

gem, e com razão pois para isso pagam preços elevados,
bons desempenhos, ótimas apresentações. O torcedor
quer vibrar, gosta de sentir a sensação e em busca disso
aflui aos estádios onde se apresentam as grandiosas
"companhias" esportivas. As portas se abrem. O púhlí ,

co já impaciente procura os melhores lugares para se
acomodar. Tudo pronto. É dado o sinal. O desfile dos
clubes vai ter início. Vamos assistir na "passai-ela" dos
estádios, as grandes "vedetes", as grandes promessas.
Vamos torcer para que o "shaw" monumental do cam
peonato catarinense se constitua em atração desde o;;
seus primeiro>; movimentos.

doso desportista Cicero
Pompeu de Toledo. Na sua�{S"�%�%�%=::"E%%S%:SS:S%�%�"�%=::%=::%%S%:J\�S�·�S�%r::,.C..
inauguração, domingo, com,

portou cerca de 80 mil ex;

pectadores, dando uma ar ,

recadação recorde no país;
aproximadamente 8 milhões
de cruzeiros.

.._-----�._-----
,
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Vende-se, por preço de verdadeira "galinha morta"
um mimeográfo GESTETNER, modêlo 120, novíssímc
e praticamente sem uso. Imprime com perfeição milha.
res de folhas em poucos minutos. Trabalho impecáve
.parecendo ter sido datilografado individualmente.

MIMEOGRAFO GESTETNER
Preto de "Galinha Morta",

--- :0: ---

Atr�vés- do noticiário do interior, af'éto a nós, tira,
mos algumas conclusões, com respeito aos candidatos ao
título máximo do- futebol catarinense que será iniciado
domingo, concernente à segunda zona. Dos oito candi
datos ao galardão, apontaremos o Carlos Renaux e o
Palmeiras como os mais prováveis, para se classifica
rem para a etapa final. O Carlos Renaux, confórme ti
vemos oportunidade de apresentar em reportagens pas
sadas, é o mais cotado. Possui uma defesa sólida' e um

ataque insinuante, composto por veteranos e novos que
se entrosam perfeitamente, onde Teixeirtnha serve de
cérebro, aproveitando dos jovens :t velocidade, as suas

energias. Jogando agora no sistema 4-,2-4, o Carlos Re..
naux é, inegavelmente, a grande barreira para os de
mais clubes que desejam o titulo. O vovô está bem ar
mado e conta com valores de destaque do nosso futebol.
É um sério candidato. O Palmeiras, clube que nunca

conseguiu um título estadual, adquiriu Roberto do- últi
timo selecionado do Estado e Zito o- melhor médio apoia
dor de Itajaí, além de outros reforços. Apesar de .não
apresentar um bom índice conjuntivo, o quadro alvi
verde bhlmenauense, muito prométe pois individual-,. ,

mente, está ótimamente servido.. O onze palmeirense,
com o decorrer dos jógos, poderá se, constituir em alra
ção_ Também o Avaí, com algumas modificações poderá
se destaéar e o Paisandú também aparece com creden
ciais embolra sua -defensiva não acompanhe o seu 'ata
que que poderá ser o mais realizador: Mima Alderi, ,

J�Jlinho, Nilo e Godeberto, são Os seus integrantes. A
defensiva apresenta claros. O Figueirense poderá SUl'

preender. Olímpico, Mal'cilio Dias, CimenpOI'1 contam
com poucas chances. M: BORGES

:0 :

[goadores deverão ficar de
O torneio Ministro (Luiz -fora do cotejo-estréia do cer,

GaIlotti, disputado anual- tame catarincnse. contra o � � �at'��:al'di�elto O
-

t
mente por equipes do Vale do Paísandú, I '

d f d d

sm es a-I Informações nos dias úteis pelos telefones 85-7D l
"\
,.. .

h
. ra e en en o o seu clube: 37-04. Verdadeiro negóc ia de ocasião.Itajaí, sera ínícíado ore, x x- Figueirense. ' ,

com a efetuação de um pré- A direção do
lío .que terá por local o es, to de futebol 'd

.

ueíren
tádio da Empresa Industrial se Futebol Clube, v�td_ispen.
Garcia em que serão preta- sar alguns jogadores. Entre

gonistas, Amazonas e Palmei- êles os laterais Gastão e

ras, que jogará com equipe Walmor,
aspirante, reforçada. O Ama,

zonas é favorito. Domingo,
o torneio terá contínuídade

simultâneamente em Po

merode e Gaspar. Em Pome

rode jogarão Floresta e Vas
to Verde enquanto que em

Gaspar será travado o prin
cipal jogo da rodada: Tupy x
União de Timbó.

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

,'"

o lttator�so de
� Pop� do, Bras-u!.

ração dilatação de data, a x x x.,
fim de poder coloCM" o alam. O arbitro -WUsoir' "SÜV��
brado em sua praça esporti- Mga_se definitiiE�mente' a
va. HlilJl., acompanhar qu�i�{ci:er dele__LJ!Ill&

x x x glação de futebol, para api_
No próximo mês, será rea- tar jogos. O Cimenport in!

lizada na cidade de JoLnvilIe d'icou o nome do apitador
uma maratona cicIística num para o cotejo que sustenta_
total de 100 quilômetros Ida rá contra o OIlmpico.
qual participarão quasi meia x x x

centena de ciclistas. Além de Roberto e iZto,
x x x duas expressões ,do fu'e!bol

A Liga Atlética Blume. (tajaiense, outros valorês do
nauC'l1>;e fará realizar na ma- IUmirante Barroso estão sen
nhã de domi:ngo, uma com- 10 cobiçados por vários
petição cicIística, que visa equipes, para aR disputas do
selecionar os' cinco melho. certame.
res ciclistas, para partic�pa- x x x

t'cm da prova pedalística Continua a diretoria dó
marcada para JoinvilIe, em Baependi Ide Jaraguá {lo Sul
novembro. a trabalhar inc:ssantemen- ln rlc;y;noe"n nl\x x x te para a colocaçao do alam.

�
g r Iy � O

A situação do m.dio Ciro e brado em. seu campo (�e fu-

lL horáriodo atacante Alípio, ainda tebol, satisfazendo aSsim as

1__ 7
não está, 'definitivamente re- exigências constantes do re. '·I�

-awu_liiIIii1a111a11 .... iIInr.'II' IiIS_...

solvida, razão porque -os dois guIamento da FCF. l
.. --_.,

A 'voz DE OURO

1960
pela

RÁDIO GUARUJA

r � PA�;�;;;A� ;;:�� C;�T;�� PRiM'O!:;
10 UM RADIO FONOGRAFO A8C 1QbO ,PARA O
VENCEDOR DO CONCURQO EM QANTA CATARINA

eUMA VIAGEM AOG €QTAOOg UNIOOg PELA RtAl COM
EgrADIA INTEIRAMENTE PAGA POR 15 OIAg

ç CDNTRATO EM RADIO t TfLEVlg,i.O POR UM ANO
Ao vrNCEDOR ÔA fiNAL,

RÁOIO GUARUJA" durarrte o
comercial

-

..., \

•

I
.j

3

Os Jogos' Marcados Para Hoje,
Inaugurando o Estadual de 60
Eis os eacontros marcados para hoje, inaugurandO

o certame estadual (semi.finais):
La ZONA

Comerciário X Vice.Campeão de Lauro Muller
Minerasil X Hel'cílio Luz
FelTovjário X Metropol

2.a ZONA
Avaí X Carlos Renaux
Paysandú X Figueirense
Palmeiras X M-arcílio Dias
Cimenport X Olímpico

-3.a' ZONA
Jnternacional X 15 de INovembro
Bancário X Guaraní
Botafogo X Operário
ferí X Sànta Cl'UZ ",

O cel'tame da 4_a Zona somente será iniciado no

próximo domingo e o da 5.a !íerá iniciado após '�onheci
do o resultado do julgamento do recurso do América, o

que se dará na próxima 5.a feira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o PI e ito
(cont. da 4." pág.)

5.864; 'lIY'"»!A;on - 5. 170.
Para Governador
Celso - 6.148; lrineu

6.387.

Para Governador

Celso, 2.344; Iríneu, 2.431.

Para Presidente
Jânio - 2.605; Lott

1. 342; Adernar - 350
Para Vice-Presidente
Ferrari, 357; Jango, 1.365;

Milton, 2.206.
Para Governador
Celso, 1. 665; Irineu, 2.885.
Para Vice-Governador
Doutel, 1. 337; C. Gomes,

2.496; Martinho, 130.

Para Vice_Governador
Doutel - 5.895; C. Gomes

�>- 5.698; Martinho - 263.

RODEIO

Votantes - 4.495 Sto. AMARO IMPERATRIZ

AUXILIESEUSRIKS Votantes - 4.857
Para Presidente
Jânio, 2.428; Lott,

Adernar, 192.
Para Vice-Presidente

Ferrari, 148; Jango, 2.147;
Milton,2.249.

2.010;para combater rapidamente dOlW
UIIS costas. dores reumáticas, íevan
tadas noturnas, nervosismo, pés in.
chados, tonteiras, dores de cabeça.
resfriados e perda de energill caus.·
dos por dlsturblos dos rins e da be
xlga, adquira CYSTEX na sua flU'
macia, ainda boje. CYSTEX tem au
xlllado milhões de pessoas bt mllla
Oe 30 anoe, NolIU carutla • a Ida
w.. IiII'OteoIo.

PROFESSOR
....AULAS PARTICULARES PARA ALUNOS DE
GINAlSIO CLÁSSICO OU CIENTíFICO,

RUA MARTINHO CALADO, 23

(Chácara do Espanha).

GARAGEM
ALUGA-SE UMA À RUA MARTINHO

CALADO, N.O 23

CONGR'ESSO TRABALHISTA:
DESfORRA DE GAITSKEL

.•CARBOROUGH, 7 (F.P.· intacta na carta Ido Parti
- O líder trabalhisto brt, I

do Trabalhista.
tânico Hugh Gaitskell t}- I O\a,itskell pronuncíou de
rou a desforra,. ontem !!�- pois um discurso muito hábil
bre Frank Cousms, o qual '..

lhe infligiu anteriormente por certo, e que lhe pemn-
uma forte derrota sôbre a tíu convencer o Congresso
questão da defesa nacional. de que renuncia definitiva
Por 4.153.000 votos contra mente a revisar a cláusula

2.310.000, u�a moçao prop?s_ fundamental da carta do so
ta por Cousms e combatlda

.

ll b,,·t-·oo O líder
ít k 11 fi' ,·tada era ismo ui am .

.por Gal s e �,f l;j��. ta trabalhista ressaltou que não
pelo ?ongrestso 1

,a ta IS ,

se opunha pessoalmente .s
)ieumdo a ua men e em

li
_ ,

1
_ naciona izaçoes mas que se

Scarborough. Esta. moçao
deveria ter em' conta a opi-

propunha a anulação de um .-

d' leít e. mao . os e eI 01' s.
texto adotado pelo Execukvo

em relação à famosa cláu-

Mucus DR aSMAsula quarta dos estatutos
fi

que propugná pela propríe-
Ataques de a ma e bronquite ar

dade coletiva dos meios de ruin m sua -aú e e rnfraquecem o
-

d' t 'b
. - 't ccr, Çã0. tv.e.n .;Q{ o domina ràpída-produção, IS 1'1 ulçao e 1'0-

mente ar � crses, r bu)"rhmndo a .

ca como um dos fins do revptra ão f' ga·antind(.�u,!, .o�o
t r a n q u

í í

o d sde o p imerro dia,
trabalhismo. A cláusula qual' -

.

t orru.re Menda,o ainda h 'j =. Nossa

f" rol ., inte I
"amnlia .. a sua maior ziroteeãe,

ta icara, por conseg' ... 1 ,

do di
Para Vice_GovernadQr
Doutel, 2.101; C. Gomes,

2.380; Martinho, 141.

SIDERóPOLIS

Votantes - 3.026
Para Presidente
Jânio, 1. 273; Lott, 1. 553;

Adernar 96.

I Para Vlce-Presldente

Ferrari, 135; .Jango, 1.616;
Milton, 1.152.

,-

I Para Governador

Celso, 1. 658; Irineu, 1. 315.

Para Vice_Governador

Doutel, 1.617; C. Gomes,
1.212; Martinho, 69.

T A I Ó
Votantes - 5.772

Votantes - 2.634
Para Presidente

Jâlnio 716; Lott 1.661; Ade,
mar 81.

I Para Více-Presídente
Ferrari 99; Jango 1.709;

Ade-
.

Milton 592.

a
Adernar 1.112.
Para Vice-Presi'dente

Ferrari 1.508; Ja:ngo 2.054;
Milton 1.737.
Para Governador
Celso 2.739; Irineu 2.971
Para Vice_Governador

Doutel 2.338; C. Gomes
2.605; Martinho 279.

.

XANXER:t

Para Presidente
Jânio 1.344; Lott 846;

mar 711.
Para Vice-Presidente
Ferrari 1.184; Jango 1.125;'

Milton 425.
Para Governador

3 ...
Celso 1.407; Irineu 1.577.
Para Vice_Governador

Doutel 1.247; C. Gomes
1.345; Martinho 127,

JAGUARUNA

Para Governador

Celso 1.793; Iríneu 782.
Para Vice_Governador

Doutel 1.697; C. Gomes

688; Martinho 48.

Para. Presidente
Jânio, 2

.. 765; Lott, 2.499;

Adernar, 254.
Para Vice-J?res�d:ente

Ferrari, 316; Ja'ngo, 2.588;
Milton, 2.425 .

Para ooveroador

...;ft�

ALFAIAT:ES E COMEIRCIANTES
Casimiras - Tropicais - Linhos
Angelo Larisca & Filhos, têm os melhores preços
de São Paulo.

2.875. CAMBRAIA ScurakioCelso, 2.726; Irineu,
Para Vice_Governador
Doutel 2.543; C. Gomes,

2.663; Martdnho, 185.

TURVO

Votantes - 4.961

Para Presidente

Jânio, 2.426; Lott, 2.061;
Adernar, 236.
Para Vice-J?resÍ'dente

Ferrari, 175; Jango, 2.253;
Milton, 2,203.
Para Governador
Celso 2.367; Irineu 2.459.

Para Vice-Governador

Doutel 2.143; C. 'Gomes

2.310; Martinho 206.

Orela Bordada
CR$
CR$
CR$
CR$
CR$
CR$
CR$

1.200,00 m.

550,00 m.

600,00 m.

260,00 m.

580,00 TI].

720,00 m.

880,00 m.

TROPICAL Santista
TROPICAL Brilhante Santista
LINHO Brasperola
BRISAMAR Santista pré encolhido
TROPICAL Aurora
SARJA Aurora Orela Azul Celeste

E ínumeros outros artigos
Remessas mediante cheque visado.
Rua Quintino Bocaiuva, 231 - 1.0

Te!.: 35-3374 - S. Paulo.

Por WALTER LANGE
N° 173

Em recente exposição de

novos materíaía de constru

ção, realizada em Paris, ,foi
apresentadO um novo plás
tico transparente, comple
tamente impermeável, ca

paz de substituir as lonas

que protegem as cargas nos'

caminhões;

Está sendo cultivado ex-'

perimentalmente em 01'

leansville na Argélia, uma

variedad� de trigo vivaz,

que não precisa ser semeado

todos os anos e produz 7,8

quíntaís de grão por hecta-

res.

mar.

Argumento: O ímpôsto de

solteiro na Colômbia, é

bastante elevado: 15% sõ,

bre a renda. Todos os ho

mens solteiros, acima de 35

ano�, morrem no tributo.
Dois técnicos da ONU, tra
balhando em Bogotá, pro_
testaram contra a taxa e

apresentaram um recurso,

alegando que não se casa_

ram por não dispor de

'"atrativos físicos suficien
-teu". O processo teve grande
repercussão e os jornais su

geriram ao G-ovêrno a fixa'
ção de "padrões oficiais de

feiúra", para redução do

i.mpôsto.

_ .... _ ... _.

---'----l
I

I
i

.26
anos

Ino

Brasil

50 anos no mundo

Produtos Quimicos para Construç50

Representantes em todo o Brasil

L_ ._._._._

MOtESTIA' DE SENHORAS
COLIC�S

�-<p.
_0_ COLICAS

SEDANTOL
As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do

SEDANTOL :_ regulador e tônico de ação sedativa e de

comprovada eficiência no tratamento das dísmenorrétas,

suaa consequências e perturbações da menopausa.

andar s/n -

.r�.f:�·�
DOENÇAS DO CORAÇÁO

Gêmeios. O Chiquinho é

avisado pelo pai que duran , \
te a noite havia recebido

dois irmãouinbos de presen

te. Que também estaria dis-'

pensado da escola naquêle
dia, para festejar o aconte

cimento. "Deverás informar

ao professor o motivo da

tua falta", recomendou-lhe
o pai feliz. - Quando Chi

quínho voltou da escola,. o

pai o interrogou a respeito.
"Sim", respondeu o peque

no, "'mau só avisei ao pro-

Incidente: Dois cachorros ressor o nascimento de um,

que fazem ponto no Aero, porque o outro ficará para

porto do Galeão, vira_Iata� a próxima semana, quando
da mais pura cêpa, quasr pretendo faltar maís . um

criam um incidente inter- dia."
�. -

--'._c. =nvesttr trucu-
national,

-

ao'l l""v) ca- No juri: "O que disse o

lentamente contra

sqUandO
lhe foi

ohorrínhos amestrados do hom 1 conta?" per;
Circo de Moscou. A pronta apresentad:,_ m'_
intervenção das autortdades

I guntou
o JUIZ. 0f�uei;Xoso:alfandegárias tmpedíu que "Mandou que eu osse para

a dupla massacrasse os sur-' o diabo." "E o que fez o Se-

presos coleguinhas de além- nhor?"
"Imediatamente corri pa

ra o Senhor, Sr. Juiz."

O juiz: '''Então o acusado

o chamou de camelo? luto é

verdade?" "Sim, Sr. juiz."
"Mas Se isto é uma verdade"
porque veio apresentar queí,

URUSSANGA

Votantes - 4.860

Para Presidente
Jânio 1.973; Lott 2.497;

Adernar 129.
Para Více-Prestdente
Ferrari 238; Jango 2.507;

Milton 1.660.
Para oovernador
Celso 2.594; Irínau 2.124.
Para Vice_Governador
Doutel 2:515; C. Gomes

1.792; Martinho 118.

VIDEIRA

Votantes - 6.011

'Para Presidente
Jânio 2.869; Lott 1.63"3;

temos
completo estoque

de pneus
Tírt$tont

com

que lhe asseguram
maior quilometragem

por cruzeiro!

VISITE-NOS:

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

GERMANO STEIN S. A.
R�� . Conselheiro Mafrai 47 - Tel. 3451 - Florianópolis - Sta. Catarina

Raymond Miller foi prêso
. pela políCia de Nova York,
acusado de praticar a poli_
gamia: havia 4 mulheres e

11 filhos. Raymond, uma

vez engaiolado, agradeceu
as autoridades policiais o

favor que lhe havia .sido

Não permita q�e·eczemas, erupçõu,
micoses, manchas vennelbaa, trt...
na, acne ou ''pIorla'''I' atracuea
ma pele. Peça Nlxodor. ao .eu fui.
_cêut1co hoje mesmó; Veja_
III.odor. acaba .com a. ebcetra _,
lIlInutos e rApidamente- toma _
"ele m�cla, clara e aveludada. Ao
Il(>Sla gu ••itla •• lia ••a_
�"'n "

..r

feito. "Para sustentar esta

gente toda eu estava tra,

balhando 24 horas por dia.

Agora posso ter um pouco
de paz e sossêgo."

xa?"

Em Maranhão o Sr. Joa_

quim Menezes tem, pelo Re

gisb'o Civil, os seguintes fi_

lhos: São Juizo das Luzes,
Jus Luzes da Palavra, Selah

Solene de Além, Beulah Je_

ruza de Avém e Seleucia

Sethéres Men. - Um jornal
de Belo Horizonte traz o se

guinte convite: O Sr. Re_

cenvindo Gontijo e Sra. Fe_

licidade Bueno Gontijo con

vidam para o casamento de
seu filho Recemvin.do
com D. Magda, filha do Sr .

Sportivo e Sra. Lourita Fer_

rari, etc.

TONICARDIUM poderoso cardiotônico-diuretlco é

Ino.cado no tratamento da Artério Sclerose, disturbios de

Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatis�o.
TONICARDIUM O T.5NICO DO CORAÇAO

Dínâiteis'� li
. ;cornpra�vr;��locação-admkJi$lraçãQ

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

'

'-''-",,'-,_:-
-_ 'J'"';''' ....... '_ .'.--,-;

. RUA.. :F�4IPE' SCHMiôT, 31::'sciia. 2A-Ed SÃU LUIZ
.;' � � '�, -,.!--.':_- .. ,', -._

-

... :_ '_.�.
.- '--

.

.

VENDE-SE
ESTREITO
Rua Aracy Vaz Callado
Casa
Balneário
Terrenos
Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rua Apiai
Terreno
Rua Portella
Terreno

CENTRO

CAPOEIRAS
MORRO DO GERALDO
�

.... ·

...�ll?
<Loteamento t"Oh';'••.l.
Terreno
COQUEIROS
Rua Des. Pedro Silva
Terrenos
Rua Juca do Loide
Terreno
BOM ABRIGO:
Rua Ipanema
Casa (verãneío)
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sítio e/52.000 m2

Uma Senhora vai viajar
com o seu filho de seis anos

e pede uma passagem intei_
ra e uma meia. O agente da

estação chama sUa atenção
que o menino paga pa9-
sagem inteira porque: "já
usa c a 1 ç a s compridas".
"Bem, diz a Senhora, '"se

para vocês a questão é de
calças, então dê uma pas_
sagem inteira para o meni_
no e uma meia para mim!

Rua C(lUS. Mafra
Oasa

Rua Altamiro Guimarães ..
Esq.
Casa

Rua Tiradentes Esq,
Casa

.

Rua Almirante Alvin
Terrenos

Rua Brig. Silva Paes
Terreno

.-��I���l
Rua Visconde OU))O Preto
Casa e Terreno

Avenida Mauro Ramos
Terreno

AGRONÔMICA

Rua Alm. Carlos S. Carneiro
Depósito

Rua São Vicente de Paula
Casa'

ALUGA-SE
CENTRO

IRua Conselheiro Mafra
Sala Ampla p/ Escritório
Rua Gel'ônimo Coelho

. Salas p/escritório

Rua Alvaro de Carvalho
Sala Comercial com insta�

PROCURAMOS PARA ALUGAR CASA RESIDl!.:NCIAL
NO CB-NTRO :- ALUGUEL: CR$ 9.000,00

(ou a combinar)

COMPRA-SE

CENTRO:
Compramos Casa de 900.000,00 até Cr$ 1.500.000,00

INFORMAÇÕES DETALHA DAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Schmidt, n.O 37 - Sala 2-A

---------------_........ __"'-""'-

Informações :

irlf' • •

�lmOVelS
.\. _,/:'_':;',;.-.-., �'r:'JI_' -:,'<.'0(.:"0 -,)�n:" .!rouj(}

\_-.- f<1).\ f"[:.IPE S(l-fMlpl.37 )':;:.:J 2A-t'r. SÃo llN
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DR. AYRTON DB OLI
VEIRA

DomNçAS DO PULaÀO-
- TUBIllRCULOSa -

con.ultõrlo - Rua FtUp.

Schmldt. 3M - Tel. 1801.

Horário: d.. 16 ... UI horu.

Re.ldênela - 'llIpI Sobmldt.
•.0 11'1.

DR. ANTONIO MUNIZ D1I1

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPBDIA

Consult6rlo: João Pln\O, 14 -r-

Consulta: da. U àI 1'l horu. dlá

rlamente. Meno. ao. l'badOl. RI

Ildêncla: Bo'caluva, 186. Fone l'lU

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela FaoUldade NaolO
nal de Medicina da unlYII1'I1c1ade

dO BrllU

Ex_Interno por eonoureo da .a"_
nldade_Eleola. (Slrvloo do prOf.
octávio Rodrlguel Lima). b
Interno do Serviço di CIrUrgia do

Hospital I.A.P.lil.T.C. dO Rio Cle

Janeiro. Médleo\ do HOIPltal Cle

Caridade e d. Ma'ernldade Dr.

Cariai Corrêa. .

DOENÇAS DB SaNHO_AS
PARTOS - OPBRAÇOIS -

PARTO SEM DOR pelo m,toGo

Plleo_proIUa"oo
Consult6rlo: Ru. João pinto n. 10.

d.. 16.00 à' lS.00 horu. AMDCle
eom hor.. mareadu. Tal"on.

S036 - Rellldêncla: Rua Ganlral

Blttencoll,l" n. 1.1.
- ..,...,_._ -

DR. LAURO DAURA
CLlNJCA 6••�
,

11
E6peelaUlta am mOlé.l"U Cle SI-
nhoral e vi.. urlnlrlu. Cura r••

'1lcal Cla. Inteeçõel agudu • cr6-
nIcai. CIo .parêlho senlto_urlnátlo
Im ambc. OI &exo.. DOlno.' do

aparêLho Dlge.tlvo a Cio
- Ilftema

neivo.o. Horário: 10" àl 11 •

21h à' 6 hor.. - Conauli6rlo:
Rua TlraClentel. 12 - 1.0 andar

- Fone 3246. R.Ild.nol.: •••

Lacerda coutinho. 11 (Cháoara dO

Elpanh. - I'ona II".

Dre HeUo FreUas
. DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLlNICA GEllAL
Consultório: Rua ceI. pe...

dro Demoro 1.6�'1 - Estrei·

to, das 16 às 19 boras (lO' la

do da Farmácia do canto).
-

Res.: Santos Saraiva, 4'70

_ Estreito - Fones 2322 e

636'7.

DI. HUBI GOMES
MEIDOIÇA

M1:DICO
Pré:-Natal - Partos· - Ope
rações _ Doenças de Se

nhoras - Clínica Geral
Rf':8idiilcla:

Rua Gal. Bitteneon..'" D. 111.

Telefone: 2661.
Conl!lu}tórlo:

Rua Felipe Scbmld' a. '11.

Esq. Álvaro de Ca.nallt••
Dorido:

1'as 16,00 às 18,00. dlarla-

1FIente exceto 11M sábado'

DR. NEWTON D'AVIL"'-

�Doençal <18 Senbor.. - ?rooto-

10SI. - .llletrlcld.da ,M6dtc.

consult6rlo: Rua VICior .tI-

reliel n.o 28 -- Telete,n8 1107

Consulta.: Dal 1 fi horr•• em dlanU.

ne.ldêncla: Fenl, 8,421 RUII Bl.

men.u. D 71·

. DENTADURAS INFERIORES
M:t'tODO PRÓPRIO

F I X A ç A O G A R A·N T I D A

��'":::;;:%:-;"�'" *._
�.

-

DR'•.�MOORRIS lCHWEIDSON
......

.

CIRURGIAo' DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO rARAN A

. RAIOS X � PONTES - PIVôS
TRATAMENT'OS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 hora"

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 � 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA JERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERViÇO. DE RA'OS X-

Radiologistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Vêflicula Biliar - Rins -

Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPôE DE APARELHAGEM MODERNA· MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUffiIDO

ENDER!ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. ônibus 'à por
ta (Almte. Lamêgo) .

(LlNICA SANTA C'ATARINA
-,

Clinica Geral
D,oenças Nervosas e Mentais -

�,

I
.

AngustIa - Complexos - Ataques - Manias

-IProblemático Afetiva e sexual ••

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _

Insul1naterapla - carcÍiozolorapla - sonoterapia e :
Psicoterapia. •

I' Direção dos Pslqulátras - I
. DR. PERCY JOAO DE BORBA ii DR. JOS:t TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE .:I CONSULTAS: Das 15 às 18 horas •

: Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 I: (Praça EtelvJna Luz) •
...................................�& ..
Me , .

STUDIO JURíDICO

o U T U B R O

Dia nOve - domingo - excursão das debutantes à

B1umenau, no Tabajaras T.C., onde serão recebidas 'com

um Coquetel e uma "soirée"
Dia onze - terça feira......., Coquetel oferecido ,pelo

Lux Hotel 'em homenagem as debutantes.
Dia treze - quinta. feira - Coquetel oferecido pelo

Querência palace Hotel, em homenagem as d'ebutantes
Dia quinze - Baile de aniversário e apresentação

das debutantes de 1960.
Dia - vinte e três - Disco Dance ,com atrações

e a:pl'esentação da Miss EI Disco Dance.

Dia - Trinta - Disco Dance ('om atrações ...

"0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARI'O DE SANTA CATARINA

• •

�j moveis
-- compra-vpnda-/xocao-orim1nrsrrocõo

RUA fE\..IPE SCHUlOT. 37-sdG 2A-Ed sÃo l\JIZ

I.
- �------ --__e-__------.--------

?tE- 0IIIWf1E TOlHI OlA

/, "" ;-_'
nos tlAPCJ05

�D:'"'ftf�tl' ».
. �

DR.

HE:::::oPRISCOifiiiIiàifõr 'Prõ11881õiiàil
Op8r.01l« - Doença. dt SlnllO.:" � � � VA 'Qo � .......... _ .. __ .a .. ...

ra. - Clinlca «11 Adulto.

ORA EV C
-

Curso de Especiallzação no Jloapl-
• A BI S H'WEIDSON BICHLER

J
-

:: M' "',-
'-

S��er��:o d!e;::�re�arl�:O :.�:' (UNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS oao :: orl Z .•
drade). Conlultal: pela manhA no Especialista em moléstia d n'

""

HDspltal de Caridade. 'A 'arde d.. .

'

. .' e a ua e recto.

15.30 horal em diante no ooDlUl-
Tratamento de hemorroidas, flatulu, .te.

tório .. à Rua Nune. SlIchado. 1'1. Clnrala &Dal

esquina da Tlradent.. - TIltr. CONSULTÓRIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro. 15�3

2'166. R..,ldêncla - Ru••ar.. �streito
cha! Gama D'Eça n.o 141 - T.I.
1120.
.'

Esteve em nOS9U Redação, em dias da semana pas

sadIa, o sr. ARTUR DE AGUIAR, residente em São José
na Rua Bela Vista. O referido senhor é de profissão sa,

pateiro, mas encontra-Ele seriamente enfermo e não
dispõe de meios para adquirir material para exercer Eluas

atividades. Possuindo tres filhos e estando sua Elenhora

Mauricio dos Rels - advogado esperando mais um, o sr. Artur de Aguiar vem por nosso

Norberto Brand _ advogado intermédio, fazer um apêlo à9 pessoas de bom coracão

I
Advocacia em geral no Estado de I

para que mandem ·alzum donativo, que poderá ser ·eJ�·
djnheiro ou eín material, tais como couro, pregos e fer-

Santa Cat
• Prec'isamos elementos do sexo masculino par a ser-

arIna . ramentas próprias de sapateiros. Qualquer ajuda poderá
• I'iço fácil e bem remunerado.

I. i
ser enviada para esta Redação.

Correspondentes:
RE.QUISITOS: Instrução ginasial ou eQt,Uy.»m/..'i'1-

Dr Hélio Peixolo INGLATERRA BRAStLlA

I LOTES DE TERRl:un FU D'Mt'l ."'-11:: (meS��ifiêsen'taÇào pessoál; /idade,
•

ADVOGADO "I ESTADOS UNIDOS �IO DE JANEIRO,
_ ,. r-,,�:- -Id:'_ ........WIl-rI(LJiKl-vI;...."J��ê"""Il'�Lre 30 e 40 anos; 1 foto 3x4; daremos prioridade a

. ARGENTINA SAO PAULO V..n.......... _

-,. quem tenha conhementos de inglês ou alemão.

Escritório _ Rua Felipe
I �....... r-.. /�ldo os últimos cinco na rua Prof. Enoé Dirigir ,cartas do próprio punho para: Rua Jerônimo

Schmidt nO 37 _ 20 "'-dar _'
Ed. SUL AM:tRICA 5° andar. L� ,

lU<
• t S h t I T

•

ddO' b
. Coelho, l-A - escritório.

Sala 4. �. __ r"'�_.
- _

-�I
- - ?O!lf.&: ,219,ll e 2681 /'. >

C ue, em rm a e. preço e alXO e a rua

s .ê favoritn nomjng:o• --t-4"-,· "- <L>-�"J.�"-.ilB-�O _l -

-- -

• ., , 'd ...., , ------.;__--------------'----

I":on!l c. - : Ja e serVI a por lUZ e agua. A V I S OResidência Alameda -

Tratar com TIBAU a rua Monsenhor
Adolfo Konder nO 27. Escritório de Advocacia Topp, 52.
Caixa Postal 40G. Ru� Felipe Schmidt. 14 - 2.0 andar - Florfanópolls
Telefone - 2422.

. Dr. Acácio Garibald1 S. Thiago TERRENO VENDE-SE
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evllásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas civels. comerciais, crimi

nais e t1scais - Administração de bens - Locação e ven

da de Imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças _ Contabtlldade: escrItas. bal anços. anál1se.Q ... -oerlciaJli

MA SOBERANA" PRAC.& 11 DI) NOVEMBRO - .SQUlN-'
RUA FELIPE SCIIMIDT

:i'�lLjAL "A SABERANA" DISTRITO DO J:S'I':".IITO - CANTO

APR�ENDA INGLES
'com o Prof. Mr I Ed·ward Green

à rua Tenente Silveira, 42I

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRliÇOES
A CARGO DE

A G R �I C O L A B R U' N ,O
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.& REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

DRI LAURO DAURA
\

. REASSUMIU A CU:NICA

E. VIE'GASC. ORLE

Advogado
ED, ZAHIA. 2,° ANDAR TELEFONE. 2248

U M 8 P E1 0-

16m. x 27 na Avenida Mauro Ramos, entre

os numeros, 332 e 338 próximo à rua Bo-

cai uva.
Tratar n·a rua Victor Meirelles, 22 Sob. - de 9

às 10,30 llOras ou pelo telefone 3367 no horário

acima.

KDITORA "O F.sTA.DO" L rDA

o 8.dtad4
a.a C...elhelr. 1I1alr. 110

Telefone 8022 - ClX&. Po;tal 189
Inderêc;o Teleeráflco ESTADO

'Dla.Toa
Ro!)e.. de Arruda Ramal

G. R K-N TI
Domtngca Fernandell de AQul'BO

REDA'(ORES
Osvaldo Mello - FUlvio Alberto de Amorim - Andr�
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machano - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A .. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Ale.ides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

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

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

Doralécío Soares - Dr. Fon toura ReY - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto MaIor - Rui Lobo - Rozendo V. Lima.
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

t'UBLiCIDAOI
Osmar A. ScbUndwelm - Aldo Fernandes - Vlrgmo Diu
- Ivo Frutuoso.

,
RIPRISaNT-AftTI

Uepr•••II,aç6ee A. 8. Lua Lt4a.
RIO:- Ru. s.uior Da.t.. n - I,_ 'a'ar

TeJ, 11"J4
� Paul. Ru Vitória 657 -- rao.' II _.

-!fel. 14-8'4'
�tvlçe TelelJ'áfico d. UNIDIJ PR.aS (ü -p r

AG.NT.S" -eORR.SPOi1JD.NTIIE
'a Toei.....aDtclpio. ". �ANTA CATARINA

.lNI1NC.J8
'h41•• t" celltr.to, d. acordo ('o•• tabela •• vt�.r

ASSINATURA' ANUAL ...::. CR$\ 600.00

A direção não se responsabiliza pelos
li.' ellu::; emitidos' nos artigos assinados.

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

a longo prazo sem Juros, sitos á rua Lauro Unhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construír sua

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

fi'o�ne 2391 e 3�26.

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

Serv indo especialmente para Escritórios, Gabinetes

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

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

Telefone: 3756.

.PRECISA-SE

Dr. Gu�rreiro da Fonseca, especialista em ólhos -

Ouvidos �Nariz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua clí.

nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

No momento está em estudos de sua especialidade
em CURITIBA. Onde está atendendo seus 'cllentes em

seu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON

JUNTO. 207 - EDIFíCIO JOÃO ALFREDO CURITIBA

Rápido �rBARRIGA VERDE" SIA
Transporle de Cargas

xxX

Em Organização
TI'ÍIfcgo Mútuo com o "Tt·anspo,rles Osni'" e

"Tl'ansarco - Transportes Hodoviários"
i

Matriz
FLORIANóPOLIS

Filial
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52_74-79

Agência _ SÃO PAULO

Rua Itarlrí n. 61

Telefone: 9-37-84
End. Te!. TRANSVERDE

Rua Feo.o Tolentlno n. 11

TeJ�fone: ·34-90
Caixa Postal n. 511
End. Te!. TRANSVERDE

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

End. Tel. TRANSVERDE

AgênCias
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (FiUall
CRICIUMA
ARARANGUA

Atendemos as seguintes ,praças: Biguaçú, São José,

São Pedt·o de Alcântara, Palhoça, Al"Íriú, Santo

Amaro da Imperatriz, Bom Retiro, Ul'ubici, São Joa

quim, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Al'al'anguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

Otoni, 'J'eresôpolis, Nanuque e PÔl'to Alegre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AhI(tC,r r'lf")'iITO DAMIANI

ESTE E' UM, FATO

Esta é uma das perguntas mais' frequentes feitas
sôbre os Estados Unidos.

PERGUNTA: -

Quantas bibliotecas públicas existem nos Estados

Unidos?
RESPOSTA: -

Há-mais de 10 mil b-ibliotecas públicas nos Estados

Unidos, ou seja uma para cada 17.800 pessoas. Há
ainda 1400 bibliotecas de universidades e quase 2000
bibliotecas especiais, além de centenas de bibliotecas
de escolas elementares e secundárias.

A prfmira biblioteca públ ica do mundo foi criada
em Peterborough, estado de New Hampshire, em 1833.

O filantropo norte-americano Andrew Carne-gie cons

truiu 2000 bibliotecas públicas nos Estados Unidos e

mais mil em todo o mundo.
Mais de 1200 caminhões especiallmente equipados',

chamados "bilietecas itinerantes", levam os serviços das

bibliotecas ao povo onde não existem outras facilidades.

Nos hospitais, os pacientes são também servidos por

meio de prateleiras móveis.

A Srta. Georgette
-

de Jesus Têixeira, natural do

Brasil é vista à esquerda na foto examinando uma

cama 'elétrica usada para pacientes no Hospital Baro

nesa Erlanger, em Chattanoog. A enfermeira brasileira

realizou um curso de supervisão hospitalar nos Estados

Unidos.

IMPRESSORA

IDlghilo rtbA.
---CK�"'._--

CARIMBO,5, ENCADERNAÇÕES
SERViÇO DE CLlCHERIA

PERFEIÇÃO E RAPIDEZ.
___--o ..

RUR CONSELHEIRO f'1AFRA. 123.
FLORIANÚPOLlS

E

COM

SANT� CATARINA

Casa Nova Aluga-se - cr$ 3.500,00
(�'Jt:T�;,

Três quartos, sala, cozinha, banheiro completo,
pia lavatorio, etc.

Vêr e tratar à rua Castro Alves, 50 Ponta do Leal
(ElSTREITO).

.>

@jJ(!!J:J(jJfORENsElJuris�ru�eDcia
llireção de: MILTON LEiTE DA COSTA e RUBENS COSTA

Recurso criminal n.o 5.843, esta, todavia, só pode ser SILEU GARCIA: - "A Ide- PENAL", voI. I, tomo II,' presentada no dia 20 de [u,
da comarca Ide São Fr,ancis. I iniciada pela v�ntade do i cadência, fen,omeno ju�í�ico pág, 652. nho de 195'9 _ daidta da por-
co do Sul I particular! através de re-- semelhante a prescriçao, taría,
Relator: Des. Ferreira Bas- pr�sentaçao. com ela não se confunde. Ora, na hipótese dos au, Em face do esposto, 0_

tos. i E é _dO 'direito de repre.- Rerere.ss, apenas, à propo- tos ficou esclarecido que pai pino pelo provimento do a
- Queixa e representação. sentaçao que a parte decaí, situra da ação, que, decorrí., da menor, reprtsentante, to- pêlo.
- E de seis meses, a contar; se não usar dentro dos Ii- do .o prazo, já não pode ser mou conhecimento 'do, fato, S.M.J."
da data da ciência de fato, mites de tempo que a lei iniciada. A prescrição, gU_ por intermédio de sua es-

prazo, ímp'[orrogável, .paxa o
I prescervs. bordínada a prazos muito pôsa, no dia 15 ou 16 de de, Florianópolis, 7 de junho de

exedcícío desse direito (arts. �- aquC" com muita maiores atinge a açao já zembro de 1958, - quando da 1960.

105, do Código Penal, e 38 propriedade, a lição de BA- Instaurada e mesmo a con- volta da menor de Joinville� rerreira Bastos, Presidente
do Código de processo Pe- díção, A .decadência é res, onde fôra a tratamento mé., e Relator.
- Dá.ise provimento ao re- trita à ação privada. e à re- díco - consoante se de, Hercílio Medeiros
curso para decretar-se a ex- COMO É GOSTOSO presentação. p:ende da.s.p.róprias deC'iara-1 Maurílio Coimbra
tinção da punibilidade pela çoes da vítima (fls. 10), e a Estive presente: Milton da
decadência. O C J\ F É Z I T O A prescrição é alheia a "queixa" só veio a ser a- Costa.
Vistos, relatados e discuti; essa distdncâo" _ "INS-

dos êstes autos recurso cri- TITUIÇÔES DE DIREITO
mínal n.o 5.843, da comarca

de Sãq Francisco do Sul, re ,

corrente Abel Ide Oliveira, e

recorrida a Justiça, por seu

Promotor:

A C O R D A M, em Câmara

!!!!!�.,II�I!Criminal, por unanimidade

de votos e consoante o pare
cer de exmo, sr. dr. Milton
Leite da Costa 1.0 Bub-Pro,

fU-"-�==:::::

curador Geral do Estado dar :
.

t '1' I
provimen o ao ape o, que

conhecem, a fim de julgarem ID
..

ULLc==:::=::;:::.,,,,,,

extinta, pela Idecadência, a

punibilidade do indiciado.

Stm custa. '

Ao contrário do entendi

(mento da Promotoria PÚ_

nlica, que o desmacho recor

rido acolheu, consuma-se a
•

decadência, quer da queixa,'
quer da representação, _

,-,---."..------;-----,

1----,-
na conformidade do disposto
nos arts. 105, do Código Pe ,

nal, e 38, ido Código; de Pro

cesso Penal, - desde que,
escoado o prazo fatal e ím

pro[rogável de seis mêses,
contados da data da Ciência
do fato, uma ou outra não

foi oferecida por quem de di_
reito.
E' o seguinte o [urídíco

paracer de flas. 20-21, que
se adota como razão de de-

cidir:
"Estou, em tudo e por tu

do, com o l'ecorrente.
Com efeito, se comprova,

do que entre a data do co

nhecimento dq t,atOI pelo
"responsável" e o dãa em

que ° mesmo deu notícia da'

infração à autoridade poli
cial, pedindo a instauraçuo
do inquérito - "rspresenta;
ção", - decorleu lápso Ide

tempo superior a seis meses,
não há como se deixar de
decretar a extinção da puni-
bilidade, Pela decadência.
E' absolutamente irrele

vante, na espécie, a ques;
tão - e aqui é que incidiu
em êrro o dr. Promotor PÚ
blico - 'de se saber se se
tratd de ação pública ou de

(
ação prifada.
Não, é, evidentemente

conforme sustenta o orgão
do Ministélio Público e, a
final, admitiu o despacho
recorrido, - o Estado, por
via rlo Poder Judiciário, que
fica inhibido de tornar e_

fetiva a sua pretenção pu-II..•••••••••••••• 1••••••·•nítíva, mas a parte, que. tem
o direito de queixa e o de .••... �•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••

·

•• I •••••.•••••••Il .•••••••.••••••••••••••••
tf:;�S;�I���O( a�������� q�� ';;

fica impedida de exercê-lo.
Embora pública a ação,'

por força do disposto no art.•;

225, § 1.0, I, do Código Penal,
... MADEIRAS PARA (;-

CONSTRUCÃO
IRMAOS BlfENCOURT

• ARQUITETONICO
TOPOORAFICO

• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TIMBRES.
jl<' ���

,

ENLACE MATRIMONIA-L !
Realízoucse no dia 1.0 des- As felicita.ções de O ESTA_ I

te, no Estreito à rua Osvaldo DO.

Cruz, 15Z; o- enlace matrimo-

nial '::0 casal Heinz Willrich

e Maria das Dôres Queluz;
filhos de Raul Queluz c Amé ,

lia Queluz e de Oscar Wfll;

rich e d. Hilda Willrich resí-

f1!:.. :: ....

'

dentes em Brusque.

SABOROSO '?

SÓ CAFE ZITO

,..
\

PROGRAMA DO MES
o U T U B R O

DIA 23 (Domingo) -

Encontro 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 das Comerciários.

\

-ii..
Im fedo o mundo ... a experiência dos frof;stas mostra'-

Você não pode comprar pneus
que custem menos por qu.ilômetro

do que Fireslone
<' .

COMÉRCII E INDÚSTRIA GERMINO STEIN S. I.
RUA CONS. MAFRA, 47, - FI.ORIANÓPOLlS

D maior eS'loque de pneus ;trt$fOne da praça

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



encemos isámente...
Primeiras .declarações do Vice-Governador eleito O povo desejava mudar Ouvinles

�tentos às reivindicações populares - Preocupações no futuro govêrno - Honra aos compro
missos PSD-PIB: -.;,. Dissidência movida por i'nterêsses pessoais - Apoio I �al e sincero no Estado
-=. Programa de (eiso, o mais adequado aos imperativos de Santa (atarina- João Goulart, o mais
'prestigioso líder popular - Revisão no PIB catarinense. (ENTREVISTA DE Silveira Lenzi)

- Considero a nossa vitória - mi
nha e de Celso Ramos - uma prova
insofismável de que o povo desejava,
realmente, modificar a situação rei
nante no Estado. Vencemos felizmen
te, na praça 'púb1ica, sem artimanhas
ou engôdos.

Quando há dez anos passados o sr. Irineu, Bor
nhausen ascendeu ao poder, eleito Governador de San
ta Catarina, um dos chefes do Estado Maior da União
'Democrática Nacional afirmou que estava, assegurado
para o seu Partido o domínio da política e da admínis
tração estaduais. no menos, pelo prazo de vinte anos.

A afirmacâo não era destituida de fundamento.
A U.D.N. tornara-se govêrno 'possuindo uma constela
ção intelectual de prtmeira grandeza, capaz de .rea,

lizar um 'programa �político e 'administrativo do mais
alto padrão, e 'contava com um embasamento seguro
nas massas populares cansadas da ditadura e galvani
zadas .pela legenda do Brigadeiro Eduardo Gomes.-

Todavia, durou aquêle período .preconizado pelo
polítíco citado, menos do que a sua experiência e a sua

previsão lhe apontavam.
Após dez anos apenas, restitui o poder àquêles aos

quais arrebatara, pela- mesma vontade 'das fôrças po�
pulares que a haviam elevado, E, o que é mais impres
sionante, teria caído já há cinco anos se, para a sua

'sobrevivência, não se tivesse valido do óleo canforado
da simpatia e do oxigênio do prestígio de Jorge La
cerda, a quem foi obrigada a ir buscar fora das suas

fileiras, como último recurso para conservar-se no po
der e salvar as aparências de uma fôrça que não sou

bera conservar.
Mas a sua condenação era inapelável.
Nenhum Partido sobrevive quando a autofagia

impera quando se .pensa que a renovação sempre de
sejada dos seus quadros possa ser feita com o sacriffcio
dos seus 'construtores, muito menos quando 'esta subs
tituição descamba para o aproveitamento de elementos
sem 'a necessária formação moral em prejuízo dos que
a possuem e a defendem.

Tivesse a U.D.lNI., há cinco anos atraz, procurado
resguardar-se no ,poder com os poucos elementos que
lhe sobravam da velha guarda, teria fracassado f'rago,
rosamente; e, não tivesse Jorge Lacerda :perecido - o

que .possibilttou àquele Partido o seu regresso ao Pa
lácio Rosado, sentiria agora, corno está sentindo a der
rota, da mesma forma, :pois o extinto Governador teria
consolidado a sua posição e recusado a função de ser

rebocado, sendo êle a fôrça, pois para isto, não lhe fal
tavam inteligência nem capacidade de penetração nas

massas, absorvendo o máximo dos elementos capazes e

reduzindo ainda mais o contingente udenista, já tão
desfalcado, àquela .época, de homens de comando, que
teve de ir ao pleito com a cessão do primeiro posto da
administração a um dos chamados "pequenos partidos".

O fenômeno do. desgaste que caracterizou os cinco
anos de govêrno udenista, de 1951 a 1956. resultou,
sem dúvida, da limitada visão política do .primei ro
mandatário, eleito para administrar e não para gover
nar, e que no entanto meteu-se a fazer as duas coisas
e pensou poder resolver problemas políticos e partidá
rios fora do sistema tradicional. do vinculamento cada
vez maior dos valores exponenciais do Partido às suas
bases Ideológicas e consequente fortalecimento junto
aos colégios; eleitorais.

Ao contrário, aos ,que desgostou e não se afasta
ram espontaneamente, alijou, 'como ínservíveis ou im
prestáveis - substituindo-os .por quantos se acomoda
vam a��a .pretensa ínfaiibihdade que só havia bases
em sucessos passados 'cujas causas nem sequer pude
ram ser bem analisadas,

A cúpula udenista foi sendo, assim, aos ,poucos, di
minuida dos seus verdadeiros valores, cedendo lugar
a elementos suspeitos e audaciosos - tão a gôsto do
chefe que lHes satisfazia a insaciabilidade do apetite
- mas de nenhuma: ,expressão duradoura.) O seu mérito
era unicamente o de saberem entregar-se aos capri
chos do primeiro mandatário, cada vez, mais >conven
cido de que o .pêso do prestígio econômico valia muito
mais do que o volume da tradição.

O resultado foi. sem dúvida, desastí·o.so.
Nem poderia deixar de ser - e tod'os nós o estamos

contemplando.
.

Tão desastroso qu'e, numa tentativa inútil de evi
tá-lo, buscaram novamente o' timoneiro inhábil, na

esperança de que, de fato, o impossível acontece, de que
_
as massas' poderiam ser novamente atraidas por uma já
desfeita mística ...

A política integra a filosofia, como a moral, a
-- ética e a psicologia. Não é uma ciência matemática,
muito menns de matemática ba'l1'cária.

E o 'candidato - em quem sempre estiveram au
sentes aquelas ,ciências filosóficas - ainda cometeu á
gaffe .psicológica, apregoada aos quatro ventos pela
sua propaganda, de julgar os Partidos adversos sem a

necess'ária inte,gridade mOI:al ou s'em homens de co

mando.
- "As cúpulas são do adv'ersário. As legendas lhe

pertencem. Mas os votos serão meus". . .

'

Ora, o resul,tado inapelável das urnas. - nas quais
esperava uma vantagem de trinta mil votos e lhe de
ram uma desvantagem de quase vinte - indi.ca que o

ca'ndidato se defronta com um dHema: - Ot\ os votos
dos .pequenos e subestimados Partidos 'continuam liga
dos às respectiv'as legendas e fiéb aos seus órgãos de
;comando - ou então, não há por ond,e escapar, se fo
ram todos d:ado's a Sua EXicelência, a U.D.N., seu Parti
do..! .entrou em fase de liquidação final, restando muito
pouco, dO$ totais que o Senador conseguiu. que possa
ser atribuido à !própria leg>enda ...

Reciprocamente, 'se os votos conseguidos pelo Go
vernador eleito, Sr. Celso Ramos, não contêm senão
ínfima parcela das ,cúpulas 'e das .siglas dos seus alia
dos, então o P.S.D. está muito, muito forte, mesmo. a

ponto de resistir a tôdas as fôrças contrárias, inclusive
a máquina governamental e o poder econômico que, de
fato, funcionaram. De resistir - e de vencer ...

Entretanto, a sobrevivência da U.D.N. ,em nosso
Estado, como Partido de ,centro que é, continua uma

necessidade. De uma V.D.N. que fis'calize, que equili
bre, como' fôrca eminentemente ,conservadora, da mes
ma formação' polí,tica e ideológica do PIS.D .. tanto
mais agora, que passa .para a opo'sição. A sua derróta,
tão compreensível numa' democracia, não deve ser, nem
será, para 'blem de Santa Catarina, o seu desapareci
mento. Um Govêrno não prescinde da ação fiscaliza
dora de uma oposiç,ão honesta.

A lição das urnas lhe advertirá de que· os seus

quadros devem ser �evis,tos, ,de que as suas di.retrizes
devem ser corrigidas, que o sen .prog·rama deve ser re

Qomposto ,para qu,e os valores-u.Jtrapassados do cosp:e
raivismo possam dar lugar aos valores reais que as
suas fileiras ,comportam. A era dos faJsos profetas fan
tasiados hoje de falsos ,colonos, como ontem de falsos
garçons já pass.ou. Muito mais a dos que se ju.Jgam ·com

o direito de colocar cabresto aos idealistas e aos COr_

religionários só porque detém a chave do ,cofre.
Se a lição não lhes aproV'eitar, então Santa Cata

rina continuará a ver o sr. CeIso Ramos sempre vito
rioso em La.ges, no mesmo pas.so que o sr. Irneu Bor
nhausen continuará sempre denotado na sua própria
cidadle, ,pelos seus próprios 'conterrâneos. .. E dificil
mente haverá remedio que salve a obra em que empe
nharam a sua vida um Wanderley Júnior. um Adolfo
Konder, um Rupp Júnior e um Arístiliano Ramos. Aos
três primeiros o' destino ,poupou o amargor do dia de
hoje; ao último, o mesmo destino cOThCedeu a._ satisfa
cão de ver realizadas as suas previsões, por n�o lhe
terem atendido as adVlertências.

Dizendo que recebia com humilda
de e honra o resultado das- urnas o

deputado Doutel �e Andrade, hoje vi
ce-governador eleito de Santa Catari
na, prestou declarações à nossa re

portagem, reafirmando a sua convic
ção de que o futuro govêrno do Estado,
refletira integralmente o esquema de
fôrças vitorioso na batalha eleitoral.
Acrescentou a seguir o representante
trabalhista:

- Nossa campanha
frizou o deputado Doutel
de Andrade -'- foi índubí ,

.tàvelmente, uma das mais
árduas já realizadas em
Santa: Catarina. Levamos
a nossa mensagem a todos
os municípios" a quase to,
dos os distritos, e muitas
vêzes fomos apenas ouvín,
tes atentos às reívíndíea,
ções populares, cujo aten
dimento, constituirá uma
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- A respeito do seu partido e da
Aliança que elegeu os futuros gover
nantes, o que tem a declarar?

das príncípaís preocupa; tinha como certo qUe ele
ções do futuro govêrno, honraria os seus compro-
Não me Causou surpresa, míssos, notadamente às
portanto, a decisão do classes trabalhadoras. Po ,

pleito. No que toca ao de-se afirmar também, por-
PSD, somente aplausos ísso mesmo, que o regime
mereceu o seu comporta, ganhou em Santa Catarí.,

�mento, todo êle pautado na, com o primoramento
num sentido de excedível de SUas instituições.
lealdade. Da mesma forma - E os ditos "dlssíden-
procedeu o PRP, que tam- tes", e os traidores, run,
bém apoiou á minha can, clonaram os seus ardís?
didatura. Quan lo ao PTB, As .Ieís partidárias cairão
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sôbre êles - pergunta,
moa?
- Repito que não houve

dentro do PTB - afirmou
categoricamente o presi
dente -, um movimento
dissidente. As dissidências

oouco comuns - são
válidas quando motivadas
por razões doutrinárias ou

ideológicas. Isso não ocor ,

-

reu no trabalhismo cata
rínense. Apenas uns pou
cos frustrados ou simples
ment'� movidos por ínte,
resses pessoais, tentaram
cíndír o partido às véspe.;
ras do pleito, fazendo m,

tidamente o jôgo do ad
versário. Não àrrastaram,
porém, os diretórios do

interior, qUe defendera_m
com firmeza a deliberaçao
da Convenção Regiona1.. O

PTB demonstrou, assim,

que já amadureceu, no

Estado, para os altos, .de.,
��ígnios que o aguardam.
Quanto aos rebeldes, os

trânsfugas e os traidores,
é evidente que contra �les,
serão aplicadas as devidas
sancões estatutárias.
.: No âmbito tederal,

como ficou o PTB? po�era
'Sr João Goulart, VIr a

,�er �ma espécie <;:la. "'ho
mem forte" do governo do

Sr Jânio Quadros?
:_ É cedo ainda para

avancar prognósticO& no

que í'espeita a posição do

PTB no plano federal. En
tendo pessoalmente, que

os trabalhistas devem se

situar numa linha de opo
sição eevera e constrctive
Todavia, O' assunto sera

decidido, no momento
oportuno, pel� comisseo
Executiva NaclOna!, preSI
dida pelo Sr. Joa_5l Gou
lart cuja orientaçao se

gui�emos resolutamente.
No âmbito estadual, dare

mOE! ao Sr. Celso Ra;mos o

nossO apôio leal e Slllcero,

nos termos do protocolo
firmado entre o me� par
tido e o PSD. ConflO

.

em

que ele venha a reallza;r
todo o seu programa de

govêrno, que é r7almen�e o

mais adequado as reallda
des a. aos imperativos de

Sant�, Catarina.
'- Maf1 - insistimos -,
não será o Sr. João Gou-

lart, como líder trabalhis,
ta, um mediador entre em;

pregados e empregadores,
dadas as suas elevadas
posições· frente aoa ope,
ráríos brasileiros?

- Não creio - disse o
nosso entrevistado -, pos,
ea a vitória do sr. Jânio I
Quadros, entravar o de
senvolvimento do PTB. So
mos um movimento poli;
tico com alto cunho de
perenidade e, por isso
mesmo, a eleicão do ex

govemador de
-

São Paulo,
e apenas um detalhe em
nos s a caminhada. De
qualquer maneira, vale
conalderar que o PTB re ,

presenta hoje, nó Brasil,
um fator de equilíbrio so
cial. O Sr. João Goulart
queiram ou não os seu�
adversários, é o mais pres
tigioso líder popular no
paía Sua atuação será
imprescindível, por muito
tempo ainda, ao estabele,
eímento de condicões ín,
dispensáveis ao pl:ogresso
da Nação e ao bem estar
do povo.

- É verdade que o vice
governador eleito promo ,

verá reformas no PTB
catarinense, perguntamos
ainda?

- O PTB em Santa Ca7�
tarina, naturalmente, está

"

vivendo um processo de
renovação; É evidente, po ,

'rém, que procurarei ace;
lerar êsse processo, revi
eando antigas posições e

estruturas, de maneira
que Q partido possa colí,
mar, o mais depressa pos,
sível, os seus relevantes
objetIvos.
.__ Algo mais a dec�a

rar?
- Ausento-me do Esta_

do po;,' alguns dias - con
fiou_nos o 'vice-governa
dor -, a:tendendo a uma

convocação da Comisuão
Executiva Nacional do
PTB, da qual sou secre

tário_geral. Vamos nos
reunir no Rio, para uma
primeira tomada de flOSL'
ção no plano nacional. Re
gressarei em seguida, pa_
ra o cumprimento dos
meus naturais afazerefl em
Santa Catarina. '

FreGQanõe
Em 1958, nas vésperas do pleito para senador,

ali nos Coqueiros; abriram 100 metros de valo, jun
to à igreja, parllt a rêde de água.

Com a vitória governista - mandaram fechar
o valo, ,esquecidos da água ...

Agora, nas vésperas de novo pleito, mandaram
abrir 200 'metros de val?s, no lIiesmo lugar, para o

,mesmo fim.
E já fe,charam outra vez, ainda esquecidos da

água ...•
Um morador dos Coqueiros, depois de ai udir a

êsse abre-fecha, ,pediu-me que levasse ao novo

governadol' um apêlo:
- Quando o govêrno ganha, Coqueiros perde;

perde o govêrno Coqueiros também ,perde. Apanha.
mos nas costas e na batriga!!!

Fica o apêlo.
'x x x

Segundo notícias correntes Santa Catarina no

futuro govêrno da República, terá, um ministério.
As dl1'as alas udenistas já estão brigando:

uma àfirma que o titular será f) SI'. Heriberto Hul
se e a outra quer o sr. Iriueu Bornhausen.

Afinal quem foi o convidado?
xxx

Joinville mostrou o valor àQ voto, como arma:
de uma- só vez liquidOU dúas gerações ...

xxx

Quando ,começou a esboçar-se a derrota ude-·
llista 110 Es>tado, hOUVé a restrição:

- Se em vez do Carlos Gomes o candidato a

vice fôsse o AroIdo, os resultados seriam outros ...
Abertas as urnas de Canoinhas, zona central

do prestígio aroldeano, gànhou Celso, ganhou
Doutel e o novo prefeito é o dr. Colodel.

Diante disso, foi reformulado o caso:
I
_ Candidato a vice para o Irineu vencel' era

mesmo o ... Jânio!!!
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