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Arbenz Organiza em Cuba',-'-'-,-a---O-PL'-EIT-O-DE-3-n-E,-OU-TU-BR'--O-
Invcsdo da Guatema'la

Dados oficiais computados até ontem
Dentro de mais um ou dois dias, no

NAÇõES UNIDAS, 11 (U.P.!.) _ A Guatemala
Tribunal Regional Eleitoral é esperada a

di Mmciou, esta noite, ante as Nações Unidas que se conclusão dos trabalhos de apuração do plei-
v� ameaçada por "uma iminente Invesão procedente to de 3 de outubro neste Estado.
de Cuba", que se prodvzirá dentro de "poucas sema., O

/

nas".
s mapas gerais, até ontem, registravám

O representante guatemalteco'.r"'"Luis Coronado os seguintes resultados:

",ira, declarou que a fôrça Invasora-é dirigida por Ja,

oba Arbenz Guzman, ex-presídejite filo-comunista

.la Guatemala, que foi derrubado em 1954 e atual

mente í'êBid�mt� em Havana.
Coronade Lh'ª ª;firmo�1 que a "agressão" está

sendo fina,ncinda pelo primeiro-ministro cubano Fi.

. del Castro, que dela ,partid,parão "aviões leves, .pro,

!Qedentes de mais al�m. da COl·tjm� de ferro e tripula.
'c 40s por cemunístas",
.

. () rep_reseQ,tante guate-,
· .fI'lSitMQ 'ªlQ» penm�-g fi.

Assemllléis. OêV!l}, W�!l:n§o
o:' () !Urejto pe réJllic� �p
" ®anClC}elJ C»�af!9 fiª\!t
Roa, p. desmentiu . cllitego�
rícamente as aürmacoes
dêste, no sentido de quel
� fôrça Invasora, apoía,

· Ida pelos Estados Untdos,
está sendo organizada em

terrítórío da Guatemala
Corop.ago Lira também

. -áCllsqu gas�rg à� te� íns

títuidq H!ll f�g�me �omu.
�Hist� e !il�pr.eggl! têrmos
'tiíg v!oJeptôs que ,? pre,
siqent� 9� AIIsêmgle}ã, fre.
r;ie:p!.ck. H. l%0ta1ul, �he so,

, fic�tou qúe nao comentas
, >'e', "até' 'êsse grau" os aS·

Imntqs i!1terºos de outra

n�Qªg,

-__ .

Afirmou, à seguir, o em.

b8li�agof f!ª (;l!J!�temªl�h
qUe Ql1llf!. aim1� n�� res,

pQRgeu ª,S ªcU§�ço� que
h4 (hH\!l §�mªna§

"

fIH'l1Íu
lou o govêrnó de seu pais,
sustentando que um na.

VlO «unano carregado de

"filo.comunista[!", havia
sido repelido quando ten·

tava realizar um desem

barque em território gua ,

temaltf,l8R· .

RidiC'''lr�r!�q� �s �fIr
mações de pastro fie que
Irep'resen�a P§ povcs �atl
no:..americanos

-

e a>13lna-

Iou que "9� ei11ttai�atí°r�s
cubanos em J:jostQS VItaIS,
corno Roma, Bonn, Paris e

Tegucigalpa, renunciaram
antes de cg:qtiI1l1al' ��;,
vingg 9 H�gime ge ça>!tro .

Os srs. Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros
·

vão ter um encontro para examinar a situação agmi."
- mstr�tjyª f)g Pªls;

. Nªfí �ªrªÍlje,rfl�, o deputadç �mílio earlgs1 um

dos lideres da campanha [anísta no país e um do§ çu�

Iaboradores diretos do presidente eleito, estêve acer

tando detalhes com o sr. Juscelino Kubitschek, em

-

:íiome do sr, Jânio Quadros, que parmanece descan

sando numa fazenda no litoral paulista (lbertioga).
"--tJ sr. Juscelino !Kubitschek recebeu bem a inicia

va e declarou- ao sr. Emílio Carlos estar pronto para

<receber o sr . Jânío Qu��:t:.{ls 'H�rft Ptnq frgcfi {l� i��l{\�:
t,'

.
,

.

�--

ALA, MOCA DO P.S.D.
f

CONVOCA'ÇÃO
\'. A diretoria da "ALA MOÇA DO PAR

(rroO SOCIAL DEMOCRÁTICO", GmWª(.m

�ti ',todos �e\l§ m@mbrplil, a comparecerem às

lt}' horas dd dia 15. do corrente (sábado) na

',�éae do P,S.D. para tratarem de assuntos

mportantes,
PI DIRETORIA

FERRARO SECRETÁRIO

o POVO' QUE
r JULGUE'

c

Rubens -de .Arruda Ramos
Não (quis o governador Heriberto Hulse

resguardar o seu nome e da sua administra

,ção das imposições políticas do último pleito.

o MAIS ANTIGO DIARIO Ull:

SANTA CATARINA

ANO XLVII N° 1 4 o 1 6

_EDIÇÃO DE HOJE - 8 PÁGIN�.s
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C. GOMES ..

MARTINHO ..

233.546
210.935
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PARA PRESIDENTE
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40.336
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-k'�.''''''''''''w.�_'-'-''''''''�''-'_'-
MILTON»>;

..

17<) 401_".,d"'.--; ••••• '.. •• 0.

�
.,' _"'1fi:';-;..;o:A:o.!.:?".�-1Y

No sábado, dia 8, centenas de popula.res sairam às
ruas para dar .vasão à sua alegria com a vitória dos
candidatos da oposição ao govêrno do Estado, 81'S. Cel
so Ramos e Doutel de Andrade. As fotos acima foram
tomadas na extensão da Praça XV e frente à sede do
PSD.

A INDOSTRIA (OlOM;BIANA PED'E
INCENIIVO 'A POLí·TICA DE· TROCAS
A Federação Nacional de

Cafeicultores, da Colôm-�l
bía, acaba de sugerir lao"
Banco da República, uma

ísubsbancfal reforma ma
política de trocas do país,
visando intensificar ,as ex.

portações çl_e café. Preten
de-se aumento id,e trocas
de café por automóveis, e.

quipamento 1 industrial e

máquinas agrícolas. Uma
das sugestões da Federação
é a livre importação por
meio de troca de fal't�gos
qu-e não sejam produgídos

!..p'
na Colômbia nem em ne

nhum dos quatro maíores

países consumidores de ca

fé do mundo. Há partícu,
lar interêsse em negócios
com o Japão e a Espanha.

Notícia.• se, a propósito,
que se 1lltimam contratos
para a instalação de fá
brtcas de [eepes e pecas de
automóveis com em�resas
de origem espanhola e

italiana. O equípamento se

ria ,pago com partida>; de
cafe.

JANIO DARA' ENTREVISTA:

Governadores eleitos
Udenista lixarão

RIO -

Um novo candidato ao Ministério Pinto em Minas Gerais.
das Relações Exteriores inscreveu-se Os demais ,candidatos à pasta do
na já longa' lista de candidatos ao mes- Exterior são os ::\rs. João Neves da
mo pôsto, no govêrno Jânio Quadros. Fontoura, João Ribeiro Dantas, !Nasci· ,

Trata·se do sr. Artur Bernardes Filho, mento Brito, Vicente Rau, Castilho Ca.
que teria tido parte saliente na vitória bral, Afonso Arinos, Vasco Leitão da
dos s1's. Jânio Quadros e Magalhães Cunha e Décio Moura.
Os candidato>!

I
a pastas nista para fixarem exi- Umas dezenas de ireporte.

no govêrno do sr. Jânio gências que s.etão levadau res aguardavam na praia
Quadros continuam con_ ao sr. Jânio Quadros, ano p'elo Presidente, ent1'etan-
centrados no Rio de Ja- tes de suá programada to, gem fazer nenllUm pro.
neiro, por não terem ain. viagem à EUl'Qpa,
da encontrado, ..a porta de

Apesar da. .,-Wsistência
a�esso ao. refuglO �o can- dos jornalista9" 'que têm
dIdato eleIto. �o fl_!ll da procurado o sr. Jânio

se��n�,. a sItuaçao
<y

se Quadros em seu retiro, no
agra \Tal a com a che",�d� palacete do industriaJ Er_
dos &overnadores elelto.J mírio de Morais em Ber
nos drv:e.l�sos. Es�ados, flue tioga, somenté nâ.'próxima
se reumrao a cupula ude. quinta. feira 9 Presidente

eleito falará à imprensa,
quando concederá uma

entrevista coletiva, na fle·

de do Centro.. do Profes.
sorada Paulista, à Av. da

Libe�'dade, 928, à& 16 ho-
ras.

'

O sr. Jâniô Quadros
cancelou viagem que ha.
via programado a Salva
dor, devendo pecmanecer
em São P8.ulo· até sexta_
feira, a fim de assistir ao

casamento de ,sua filha
D i r c e Maria (Tutu) .

Acompanhando Jânio em

seu repouso encontra-se o

governador Carvalho Pin •

to e família.
Na manhã de ontem,

Jânio Quadros e Carvalho
Pinto en1barearam em

uma lancha, para come.

mOl'!1t' a vitória no mar.

HOJE, DIA DA
CRIANÇA

D i ver s a s solen�dades
marcarão hoje, o DIA DA

CRIANÇA, a quem caberá
amanhã, a condução dos
destinos do Brasil, quer
como cidadão, dedicadas
mães ou em outros setõres
ele atividades.
Santa Catarina, '�'"muito

especialmente, Floria�1.ópo
:l.s, desde cedo associou
se aos festejos dedicados à

linfâJncia. Com ternlUra te
amoI' todas as dasses sO·
ciais 'estarão reunidas, pa
ra dar à crianca momentos
alegres.

-

. -, ">� '" ,;l!t""'a'�;""""��""�;!F.:����"'-
I A campanha partidária, por falta",L�su�-, fe� "d�s c-;ndi-'

; dates situacionistas verdadeiros donos dos dinheiros públicos:
I prop_aganda impressa, condução, gasolina etc. etc.
, lVIas como se isso não bastasse, o governador, que Ja

tinha as repartições abarrotadas de funcionários, com excessos

de .-:;starrecerem, ainda redobrou e até triplicou os quadros.
Em grupos escolares em que o número regulamentar de

serventes era de DOIS,vegeülVam até QUINZE.
Num pequeno município do Oeste, o sr. Celso Ramos

�ncontrou SETE fiscais de fazenda, quàndo a ,lotação era de

,

.

r'\1.
..,:

",," Pelo Decreto n.O 26, de 8 de setembro, publicado no

tirARIo OFICIAL de 29, a superlotadq Diretoria de Produ�ão
-) ;�etal t.eve o seu quadro aumentado de 74 servidores para

, �._.-:'I 1

?' 84! ,J " '�'1,�1§,jfl'il
Pelo decreto seguinte, de n.O 27, a Diretoria de Produ-

ção Animal pa.�sou � ter mais 351 servidores. Eram' já 206 e pas-

saram a ser 241! .

'i Pelo decreto no. 28, a Diretoria de Serviços Especiais,
de 1,09 funcionários que possuia, passou a ,possuir 167!

l'�lo decreto n.O 9, publicado no DIARIO OFICIAL de

28 de setembro, a: Colônia Santana� que tinha 98 extranume

'a'rios teve seu quadro aumentado em nada menos de 192 ---r
1 ., 290'".

'cento 'e noventa e dois - passando a ter ...

Ficam aí alguns pequenos -exemplos do crime que se

r

.

stá praticando, em Santa Catarin�, con�r� o povo, porque
�

I, o seu dinheiro que paga essa orgia polItIca!
II_...=:...:=------...:..._:_:.---...:..-----------

d', ' ,

�.

e cúpula
exigências.

nunclamento. JQ tomou o

leme da embarcação. AI.
guns minutos depois, já
em alto mar, hOUVe uma

pane no motor, obrigan_
do-os a regressar. Quando
Jânio pretendia reiniciar
o passeio, a aproximação
de pescadores em um

barco fê.lo recolher .ge ao

palacete, a fim de fugir à
curiosidade popular.

�-

BuScêr�.pes ;

Um jornal de Curitiba anuncio� que o Banco Inco

realizara um empréstimo de 24 milhões 'com/ a Previ-

dência Social.

Se essa Ifperação fôsse com outra entidade., que.

não o Inco, seria logo tachada de imoral, etc. Se fôsse

de natureza semelhante, por exemplo, um emprestimo

bancário para uma das firmas da Capital,' cujos che·

ies estivessem vinculados ao PSD, seria logo anun

ciada com alarde como prova de dificuldades finan-
I

ceiras e economicas da firma.

Como aliás já foi feito, a mando do sr. I'l'ineu

Bornhausen e através dos trapeiros contratados para

mentir, difamar e injuriall'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ONTEM, as "debs" foram homenagea
das pelo LUX HOTEL. Amanhã comen

tarei ...
O elegante brotinho, Marilisa Balsini,
debutante de ] 9HO. Sucesso marcado. O "80CIETY", local aguarda anciosa .

mente o baile das debutantes do Lira T. Cêrca de 600 cientistas de
AS "DEBS" do Lira T. C., foram carí , C" que será no próximo sábado. Altas.. 40 países diferentes' e váríns
nhosamente recebidas pejo Tabajáras autoridades foram convidadas. organizações ínternaclonaísCom grande alegria noticiamos na data de hoje, o T C d BI domi estão neste momento reuni,transcurso de mais um aniversano natalício do nosso

. . e umenau, omrngo p.p., com

uma animada "soírée" que contou com NARGEL Melo, conhecido cronista de dos em Copenhague, comoreminente conterrâneo e particular amigo sr. dr. Oswal-
a presença daFamosa orquestra do Clu- Blurnenau, recepcionou as "debs" em integrantes de uma das maisdo, Rodrigues Cabral.
be da Colina. J3lumenau. i m p o r tante-, conferênciasMédico humanitário, historiador, jornalista, o dis-

científicas sôbre-, o uso detinto natalicíante na oportunidade de tão grata efemé- S I ON A'I Ih 1O SR. E SRA. Arno (Adelaide) Buerger, A RA. V E vi a, esco eu um )0- radioisótopos nas ciências fi-...'ide, será alvo das mais carinhosas demonstrações de .

I bail d âb dofereceram na sua luxuosa e confortá- nítn co ar para o ar e e sa a o, na síeas e na tndúsjrta, A oon,/apreço e estima, às quais nos associamos, formulando- d G
.

d
'

t d ! .vel residência; um elegante' "coquetel" Jane Mo as. ostei e ver .o gos o a rerêncía ....{h ...

,.·\'''::"'��.?f-':lci�;' l.l��í��_j� iamília votos de perenes f'el i-
para as "debs'" de 1060, marcando unt elegante d��a_ .!!,?,.ll.QS�oçj�tv'; .n.g ncía Internacional de

. es. alto acontecimento no "society", t:W-' .�

Energia Atômica em coope..CARLOS GOMES DE OLIVEIRA ...__-'--.........t.�'})*.�t9-Úlmenan. . __....,-- AS "DEBS" de 1960, foram fotografa- ração com a UNESCOITranscorre no dia de hoje, o aniversário 'do sr. dr. -_ - _.-A-.....
. Ias na piscina..da luxuósa residência do . . _

Carlos Gomes de Oliveira, eminente homem .público, até O SR. ANTONIO Pereira Oliveira, Pre- e .egante casal sr. Arno (Adelaide) PARA VOCÊS DOIS ••.bem pouco tempo representante de Santa Catarina, no sidente da ,F.C. de Ténis, aconteceu no B uerger. (Blumenau).
Senado Federal.

Tabajaras T. C.; .por ocasião dos jogos UMA VIAGEM MARAVILHOSA DE 15Nossos votos de felicidades.
do Campeonato Estadual i de Tenis. l\!A_GESSI, fotografo do Clube da Coli-

SRA. AUJOR ALVES - sr. Miguel Christakis c -

__ na, acompanh-ou as., "c.!!�s·', na excelente DIAS, MAIS ESTADIA E PASSEIOAssinala a «rata rdel hoje, o - sr. Manoel Alfredo Barbo- -
_

transcurso de mais um aní- sa MARIA Helena Bet.ega e Katia Pel'erra-excursão de domingo que passou. .

G R Á TISversario natalício da sra. - sr. Michel Américo Cury Oliveira, debutarão no Lira T. C., no
-

• • •

Iara Melo Alves, mui digna - sra. Gia Bausr Ramos .próximo sábado, representando O Coun, O POPULAR cantor "Zininho", animou Ontem já nos referimos a' um concurso, 11ealmente
espôsa do SI', Aujor Alves, - sra. Argentina da Silva try Clube de 'Curitiba. as "debs", durante a viagem cantando maravilhoso, ínstitu ído pela grande' indústeia PROBEL,laJto nsnctonárto das Loja>s Fernandes

UAI. .. UAI. .. Até o sr. Roberto lVtul- fab�'icante dos famosos "Colchões Divino" e "EstofadosEletro-Técnica e elementos - sr. Oslt Costa
destacados em Os nossos - srta, Neusa Maria Faraco DUAS mensagens serão enviadas de lér entrou no "cordão" .... ! ·r·robel", cujos revendedores autorizados, em nossa Pra-
meios sociais e culturais. - sr. Emílio Boesch Curitiba, uina da p. Thalia. e eutra "�o; .

1
"

.

f.ça, são os .conceituados Esjablelecimentos A Modelar.
Nossos respeitosd.s cumpri_ - sra. Maria América Oqt'lho ü)'unh�y Clube, para �!;: "cleb$" do \baIle;O COJ�UNISTA apresentara luma revista' Apresenta êsse conclÚsó uma. possibilidade tenta-

mentos. - sra. Ceci' Libertàr! J do próximo sál>adÓ. ( ,

em hemf.'nagem. as I "?�bs" n,o dia do dorà. VIAGEM GRÁTIS aos mais belos lugares do
__F_A_Z_E..,..M__A_N_O__S'_H_O_J_E �

__s-r_t_a_. .,.z.,..u-l'-m.-..a---c_a'�_je_m_.� baile" que será no prOXIDlO sabado. País, estadia em luxuosos hotéis, passeios aos mais

P B E.e I S A �. S E GILDA Marinho, cl'ohista de Porto Ale- aprazíveis recantos, para duas pessoas, durante 15 dias!
O'l'.e, é minha 'convidada pai'a o grande RESERVE suas mesas na Relojoaria ConCOn'el'ao ao s.orteio todos os compl'adOl'es dos
baile de sábado.' Mu l1e1', está esgotando... insuperáveis produtos Pl'obel, conforme eXp1a11ação

abaixo:
é"te'teCf..·.'f.cg...,.,�,SS%$S%,.S%SS;S,..,..,.SSS%SSS%SSS%S""S%"1,SSSSSSS$SSSSS%SSS� 1.0) A conlpl'a de qualquer móvel estofado ou coI ...

pobre morada e diante dela chão Probel dá direito a participar .do concurso.
começaram a fazer fluas de. 2.0) Ao comprar qualquer produto PROBEL (sofás,
voções diárias. poltronas, coI.chões de molas ou sofás-cama), preencher
Não tardou a Virgem San. o cupom f01'l1ecido pela Modelar, entregando-o em se

tíssima a most.rar por novos guida, a um dos escritórios dêsses Estabelecimentos ou
sinaes que tinha escolhido I'emetendo-o diretam�nte a "VIAGENS MARAVILJ-IO
essa imagem para distribuir SAS PROBEL" C Po t I A PTC' N' I,,x. s a , '"

- onJ. aCIOna
favorefl especiais aos seus 22011 - São Paulo.
devotos. Diversas vezes as 3.0) AS APURAÇõES serão realizadas no último
pessoas que à noite faziam dia de cada mês, em 'São Paulo, nos estádios do Canal
ãiãnte dela as suas orações, 7, TV -Record, às 19 horas na .presença do Sr. Fis'cal
viam :lU luzes de repente a_ Federal. A a:puração do mês de fevereiro será l'ealizada
pagadas e depois de um

no dia 20 de março, às 19 horas. Os resultados serão pu
pouco reacendidas sem ne. blicados nos principais jornais do País e, nO 'dia seguin
nhuma intervenção humana te, divulgados o dia todo pela Rádio Bandeirant.es de
Logo já não eram somente os São Paulo e Ma:Yl'ink Veiga do Rio de Janeiro.
pescadores os qUe vinham 4.0) TODOS OS CUPONS que não forem premia
rezar rezar diante da ima_ dos, concorrerão· nos meses subsequent.es. Assim, você
.gem, mas tambem muitas terá várias oportunidades de concorrer às "'VIAGENS
outras peflsoas das visinhan- MARAVILHOSAS PROBEL"!
ças. construiu�s: dentr? em I 5.0) GANHANDO _Q PRÊMIO, o freguês é quem de
pouco um oratono El apos al_ termina a data e o itinterál'Ío da viagem, de acôrdo com
guns anos, com a interven-

a sua ,conveniência.
ção do vigáriO da paróquia, H.O) DURAÇÃO DO CONCURSO: De 1.0 de (mtu-
uma capelinha. bro !ie 19HÜ a 28 de fevereiro de 1961.
As graças que Nossa Se-

nhora ali concedia, aumen_

tavam, e com elas a concor

rência do povo. Impunha_ge
a construção de uma capela
maior e em lugar mais ele_
vado qUe a margem do rio.

Est.ava ali perto do Morro
dos Coqueiros, o mais visto
so e ecessível de todos os al_

tou que marg,eiam o parahy_
ba.

(;.:.) O "Santuario d'Apa
recida", orgão da devoção
de N. Senhora Aparecida,
publica todas as semanas

grande numero de favores DIA 23 (Domingo) _
concedidos por N. Senhora,
invocada sob este titulo de � Encontro dos Brotinhos

2 FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 12 de Outubro de 1960

ssssss>ssssssssss,sssssssssssss� sssssssss� aIIIIIK:SEVV amSroilaE:SESIl'��.�:�%SSS,.,S;s:i4%t%SSSS%OSSitSS,.SSSSSSSSSSSSS%SSSSS]

U Para almoçar_ e jantar bem, depois de sua a
B �a, QUERENClA PALACE HOTEL U
ssssssssSSSSSSSiSSSSSSsssssssssssssssssssss

ANIVERSÁRIOS

Professor OS'WALDO RODRIGUES CABRAL
ROSE Mer�y Lenzi, um bonito brotinho
do Tabajaras T. C.

AGUARDAMOS a chegada de Míss Mi
nas Gerais, srta.. Elizabeth Von Glen,
que viajará num .dos confortáveis Con,
vair da TAC.Cruz'eiro do (Sul.

o SR. E SRA. Egon Greuel, diretor so

cial do Tabajaras T. C. é um casal muito
simpático, aconteceram no explendido
coquetel oferecido as "debs" na residên
cia do Sr. Arno Buerger, em Blumenau,

AS ORQUIDEAS para a decoração do
Lira T. C. virão da residência do Dd
João Bauer -F'Ilho, de 'I'ijucas,

ZAIRA Dama Silva e Liane Kusoletz,
duas elegantes srtas, do "society" de
Blumenau, restarão presentes no baile
das debut an1 es,

RA�AZ PARA BALCÃO E CARTAZISTA

na MODELAR.

ICOLUNA' CATOLlCAIA·L U G A· S E
...

Aluga-se um apartamento no 2.° andar do Edifício
Reynaldo de Brito na rua Gerônimo Coelho n.o 3.

Informações Rua Ma)'tinho Cala dó, 14.
, ..�,a,,�.,"."" • ,- ",...",.•����\
��-q--�' �:f� ..��

A. SCHMIDT

HOJE EM TODO O BRASIL É COMEMO·
RADO O DIA DE N. S. APARECIDA
Sendo no dia de hoje ,eol'l1-emol'ade em todo- Ó 11fti's"n

dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil,
aqui em nossa capital haverá missa solene em steu louvor.

FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
APARECIDA

No dia 12 de outubro ce_ peixe algum. Lançando João
OSVALDO MEL( lebra o Brasil a fest.a de sua Alves mais uma vez sua rê_

JARDINS E ALGUNS CONSELHOS Um grand(! Padroeira principal, Nossa de na altura do porto de
amigo nosso esteve em Joinville há poucos dias. Senhora Aparecida. Itaguassú, retirou das aguas

Foi olhar o jardim e viu tudo bonito. Desde o descobrimento do o corpo de uma imagem, mas
E tambiem leu uns versos que lá estavam, ,chaman- Brasil cultiva-Se aqui a de- sem cabeça e lançando mais

do a atenção do.s descuidados. voção a N. Senhora. Os por_ abaixo de novo a rêde, co-

O nosso amigo lembrou-se dos jardins de Florianó- tugue&es descobridores do lheu a. cabeça da imfl.gem.
polis. país, tinham-na aprendido Envolveu-a em um pano e

Copiou os versos e nos deu para ler. e usado desde a sua infân_ continuou a pesca. Desde
Compreendemos logo a intençã0. cia; os primeiros missioná_ aquele momento foi tão a_

E aqui vão com o lembretJe de que poderiam tam- rios re<::omendavam e propa- bundante a pescaria, que em

oem estar nos canteiros do Oliveira Belo e outros mais gavam-na. Aonde se funda_ poucos lanços encheram as

da cidade. vam cidades, construirain-ge canôas e tiveram de suspen_
Ei-los: igrejas em honra de N. Se_ der o trabalho pará não naU_

nhora e celebravam-se com fragarem.
.

grande solenidade as Suas Eram certamente extraor_
festas. Foi certamente em re_ dinários ·eS03es . fatos; o en_

compensa desta con9tante cont.ro da imagem da qual
devoção que a Virgem San_ nunca se soube quem a tives_
tíssima quiz estabelecer 110 Se atirado à agua, o encon_

Brasil um centro de sua de_ tro da cabeça a qual natu_
voção, um trono de graças, ralmente devia ser arrastada
um santuário em nada in- muito mais longe pela cor

ferior aos grandes santuá_ renteza da agua, e alem dis_
riou de outros. países. to dificilmente podia ser co_

DH!t.a do arlQ 1717 a origem lhida em rêde de pescador,
da romaria de Nossa Sénhora ·enfim, a pesca abundante
Aparecida. Tres .pescadores, que ucguiu o encontro da
de nome Domingos. Garcia, imagem. Os pescadores lim
João Alves e Philippe Pedro_ param, pois, com grande

em peque- soo moradores nas margens cuidado e respeito a miste.
do rio Para'Yba, no município riosa figura e com grande
de Guaratinguetá, estavam satisfação verificaram que

.

um dia pe9cando em suas era uma imagem de Nossa

canôas, sem conseguir du- Senhora. da Conceição. Colo_
rante longas horas pegal _

caram-na no oratório de �ua

"Colher planta.s, que mau gosto
/Não é de bom pwceder.
As flores são mais bonitas,
Ond1e Deus as fez nascer.

�

COMO É "GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

��� 7-cP .. _

Quantos quilos você pesa'!
Parabens. Está gordinho.
Então, não ·pise na grama
Você não é ,passarinho.

Não transite sôbre a grama,
Nem descubra. novo atalho,
Um passo a mais entre as plantas
NilO lhe compensa o trabalho.

/'

Aparecida.

/

É só aproveitar as quadrinhas pinta-las
tabuletas e ,colocá-Ias nos ca�teiros.
Será que dá resultado?
Quem sabe?
Vale exp-erimentar.
E por hojle, somente.

nas

"Notas e Noticias"
ASSISTEl'iCIA TE'CNICA 'A do esperado em Chipre par.
REPUBLICA DE CHIPRE I reunírcse-à missão.

,

O estudo demandará entre
,UlI.a missão das Nações dois e três meses de traba
Unidas, integrada por sete lhos. Depois de ultimado
pessoas e dirigida pelo Se- permitirá uma avaliação se
nhor Willard L. Thorp, ex, gura dos recursos econôentl
secretário rele estado adjunto cos de Chipre, e que vai pos-
para assuntos econoerncos sibilitar a elaboração de re

. dos Esta,jos Unidos, chegou comendações tendo em vist
recentemente a Chipre, com o desenvolvimento econômi
o objetivo de empreender um co Idá nova república.
estudo econômico do país Recorda-se que Chipre tor
Um especialista em econo- nou-se independente em "

mia agrlcola, enviado' pela gôsto últímó e que sua ad

Organízação das Nações Uni- missão às Nações Unidas fo
das para Alimentação e unânimemente recornendad

Agricultura (FAO), está sen, pelo Conselho de Segurança

"Vale a �ena sa�eL"
O Dr. Auguste Lindt, AltJ

Comissário das Nações Uní ,

I dás para Os refugiados, a

nunciou há pouco haver re

cebído ,por intermédio de um

escritório de advocacia na

Suíça, a quantia de 10.QOO
francos sulcos (cêrca de 2.115

dólares), para ajudar a eva,

cuação dcs campos de reru

ríados na Austría e na Gró
cla.

A VENDA

,"JANCAS ot JORNAIS
---""".,

E REVis'. P·U1!..<o_ .

T

fi. Srta. Freda Miller, co

nbecjda especíafísta norte
amsrlcana em questões de
mãu.de-obra, vai brevemen-
tr. visitar alguns países no

Ct lente Médio, para estudar
as condições de trabalho

emprêgo de críancas naque
la região. A Srta. Miller tra
balhará dentro dos
mas de Assistência
das Nações Unidas.

,..

PROGRAMA DO MES
O u OT u B R

��:,�
DIA 29 (Sábado) -

ISoirée - Clube da Lady em benefício da Socie
dade Amparo a Velhice.

,-

Apresentação da cantora "Ana Lucia"

DIA 30 (Domingo) -

Soirée - desfile Bangú dos Comerciários.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR.

HE::::�oPRmOOifôificàifür'Prõllsslõiiàil
Oper&9õel - Do.nO'" ae S,Ill1°-á,& 'H. ' .._ _ ...

ra. - Clinlca a. Aaulto.

ORA. EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER
Curso de Especialização no lloaPl- "-

��er��:o d�e;::;re�arl��O :::: CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
drade). Consultai: Pela malllli no Especialista em moléstias de &IlU8 e recto.

.

Hospital de Caridade. 'A tarda du

15.30 horaa eQl d1antl no colllUl-
T!'&tamento de hemorroidas, fistulu. ete,

tório, à Rua Nune••acb.ao. 17, Clntr,la anaJ.

esquina da Tlradent.1 _ 'lei... CONSULTóRIO: - Eua CeI. Pedro Demoro. 1553
2766. Re,ldêncla - Rua .ar.. Estreito
chal Gama D'EO. n.o Ul -'Til,
1120.
.'

DR. AYRTON DIIl OLl
V1URA

DOENQAS DO fULI�O
- TUBlilRCULOSa -

Conlultórlo - Rua Fellp.
Schmlat, as - Tel. 1801·

Horirlo: dai i' U lf1 laoru,

Ruldêncla - ,ellpe Scllm1C1t.
••0 117.

DR. ANTONIO MUNIZ DJII

ARAGAO

CIRURGIA TRAUM.ATOLOGiA
ORTOPBDIA

Consultório: João Pinto, 14 �

Consulta: lia. Ui li 17 horu, Clli
rlamente. Meno. .0. .'badOl. Re
sidência: Bocaluva, 185.' FODe 1714

DR. WALMOK ZOMER
GARCIA

. Diplomado pela Faculdadl Nacto
nal de MediCina da unlVAI'lldr.C11

da Brull

Ex-Interno por concureo alo Ialtr-.
nldade_Elcola. (S.rvloo do prof.

Octivlo Rodrlgue. Lima). Ix·
Interno do Serviço d. CIrUr&la do

Hospital I.A.P.E.T.C. ao Rio de

Janeiro. Médico do HOIPUal d'

Caridade e da Matlrnldade Dr.
Cario, Corrêa.

DOENÇAS DI SaNHOBAS
PARTOS - OPIRAÇOIS -

PARTO SilM DOR pelo m6'<1do
pllco_protuatlco

Consultório: Rua Joio Pinto n. 10.
dai 16.00 àl 18.00 horu. ÁMACI.
com horu marcadu. Telltone
3035 - Relldêncla: Rua Ganlfal
Blttencour' n. 111.

DR. LAURO DAURA
CLINICA aaa.u.

-:,..;_.?6
EspeclaU.ta em mUloea'IU cae S...
nhora. e via. urln,rlU. Cura ra_

t1lcal da, ln1ecçãel agudu • orl
nicai. do aparêlho Slnlto_urlnirlo
em ambo. o...xo•. DOlnou do

aparêlho DIg••tlvo. do IIflNna

nervoso. Horirlo: l0" U II 1

2% à' 5 hora. - CODlultórto:
I

Rua Tlradentel. 11 - 1.0 anelar
- Fone 11246. R_d.nOl.: ....
'Laceraa Coutinho, 11 (Claiean dO

Espanha - )'onl 1141.

Dr. Hélio Peixoto
ADVOGADO

.Escritório -

- Rua lI'ellpe
Schmidt nO 3'7 - 20 Andar -
Sala 4.
Residência Alameda

Adolfo Konder 110 27.

Caixa Postal 40e.
Telefone - 2422.

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLtNICA GERAL
Consultório: Rua deI. Pe

dro Demoro 1.627 - EstreI

to, das 16 àl1 19 horas (ao la

do da Farmácia do Canto)

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

6367.

DR� RUBI GOMES
MERDOIÇA-

_DICO
Pré-NataZ ...,.. Partos - Ope
rações - Doenças de Se·
nhoras - ClínIca Geral
RMid.cla:

Rua Gal. Bittencou' D. 111.
Telefone: 2661.
COll8ultórlo:

Rua Felipe Schmldt .0 I.,.
Esq. Álvaro d. C"nalll.o
Horário: .

I'as 16,00 às 18.00, cUaria
.ente excew aba sábado.,
DR. NEWTON D'AVIL.!

CIRURGIA G.RAL

Doença. lIe S�nhor.. - prooto
logla - Eletrlcldad. Iéd1ca

Consultório: Rua Vlotor .11.
.

relle. n.o 28 -- ·rel,fon. 1107
Consulta.: Du a bOr,,.. em dlan1e.
ResidêncIa: Fone, B.na. Rua 81"
menlu..n. 71.

/

DENTADURAS INFERIORES
MJnTODO PRóPRIO

F I X A ÇA O G A R A N T I D A

�I��'''''_'_' _.=-.....e __ -.

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

- ATENDENDO DIARIAMENTE ,NA

MATERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

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

Exames do Estômago - Ve!'icula Biliar - Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gravídêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUffiIDO

ENDERJnÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. OnJbus à por
ta (Almte. Lamêgo).

CLlNICA SANTA CATARINA
Clinica ·Geral

Iíoençes Nervosas e Mentais -
�,

AngustIa - Complexos - Ataques - Manias

-I
�,

P-roblemático Afetiva e sexual
�I

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

Insulinaterapia - Cardiozolorap!a - Sonoterapia e •

Psicoterapia. IDireção dos Psíquíátras - •
DR. PERCV JO.'\O DE BORBA I
DR. JOSm TAVARES IRACEMA

� :
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE �. :

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas •

Endereço: Avenida Mauro Ramos. 286 I
(Praça Etelv,ma Luz) •

.........................................-
' .

S TU D I O J U R í O I C O�
Mauricio dos Rets - advogado
Norberto Brand: - advogado

Advocacia em geral no

'Santa Catarina
Estado

I
I Correspondentes:

INGLATERRA BRASlLIA
I

ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO
ARGENTINA SAO PAULO

Ed. SUL AM:mRICA 5° andar. •

Fones: 2198 e 2681
I

..••••••••...•..••••••••••••••••••••••••....1
...

�
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CLUBE RECREATIVO

6 DE ,JANEIRO
ESTREITO
---

I REAB'ERTURA \

Programa Para o "

Mês de Outubro
DIA 8 - Sábado _

Soirée em homenagem à Miss Conti_ •

nente e 1.a apresentação das debu
tantes de 196º.

DIA 16 - Domingo -

Brotolandia em Sociedade - Apre
sentação das Cóncorrentes ao· título
"A Mais Bela Comerciária"

DIA 20 - Quinta.feira _

Bingo da Casa da Amizade
DIA 22 - Sábado __

Noite dos Sonhos Dourados - Baile
de Apree�ntação das Debutantes ins_
critas .

'

DIA 29 - 'Sábado -

Soirée "A Mais'Be1a Comerciária".
OBS.: - Será rigormlamente exigida a

carteira sociàl e o talão do mês
indistintamente.

"------_ ... -_. _ ...��--��------

de

li

I'

-

João; Morilz S. A.
,..

��--------------------------�-----------
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"A SOBERANA" PRAÇ! 15 DIl NOVEMBRO - ISQUINA

RUA FELIPE 8C.IIIIIDT
IlI.lAL "A 8ABIRANA" DISTRITO DO 1:8'1'.I:.ITO - CANTO
--------�----------------�------�---,-----

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42
PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇOES

A C5illGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.O 167 - C.R.E.A. 10.6 REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

-DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

:SSSSSS%i%\%%S%SS%SSS\%S%SSSSSSSSSSSSS%SSSSS'

E. VIE'GASc. ORLE

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

I

UM
Esteve em nossa Redação, em dias da semana pas

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

"pateiro, mas encontra-fie seriamente enfermo e não
dispõe de meios para adquirir material para exercer suas

atividades. Possuindo tres filhos e estando sua senhora

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

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

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

LOTES DE TERRENO EM PR·ESTACÕ·ES
,

1

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

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

Topp, 52.

Escritório de Advocacia
RUd Felipe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Florianõpolll
Dr. Acãclo Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evllásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis. comerciais, crimi·
nais e !iscais - Adm1nlstração de bens - Locação' e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran.
ças - Contabll1dade: escritas, balanços, análise.· ... l)erlclu

't;.,.!!«,·...'�·..._"",·Oõi!-_!i!;!.:_;;;;-:-_""'.........��riiólOô;;iiiiil.........�-",-",'-''''''--''''';....... _, .-::--._-- �.

�

Y.lHTORi' ..O f..8TADO" L·rDA.

o Edtada
Kga Couelheir. la.fra 110

. .

Tel�foDe 8022 - C·xa. Postal 189
loderê(o Telei'ráfico ESTADO

DIRIlTOR
Rube.. de Arruda Ramo.

G.R B-N T.
Uotnlngos Fernandes de AQublo

REDATORBS
Osvaldo Mello. - Flávio Alberto de Amorim - Andr6
Nilo Tadasco -. Pedro Paulo Mactiac10 - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzl

���_�, ... JJiJj':'f"h- ......

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoellto de Oraellas - Dr. Milton Leite da Costa __

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz ;..,- Acy Cabral Teíve -
Doraléelo Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilfnar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima.
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.
�_..4fÇ!'� ' ........�.},.t....,u:
�_ ..... -,�,�..

PUBLICIDAD.
Osmar A. Schllndweim - Aldo Fernandes - Vlrg1ll0 DIu
- Ivo Frutuoso.
.

S.PR.S.NTART.
Oepre••iltaç6.. A. S. IMa LU..

-

810:-· Rua SeIlaior Dut.. " - i .. ".'ar
TeL 1J1.J.t

g. Pu.l. H1I& Vlt6rla 167 - u.aJ II _.

TeL 14-8'41
krviço Telell'áfico da UNITIID 'PR.SS tU-P)

AGIlNTIlS • CORRJlSPOrlD.NHg
II. Toei.....1UlieJpJea c'� �A'NTA CATARINA

ANVNClJIJ
Ih41"111 ce.luto, d. aeorel. e•• I t....l••• rlr.y

hSSlNATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabllíza pelos
:OIJ( eitos emitidos nos artizos assinados.

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

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

Vendas: Edifício Montepio 3.° andar - Sal� 306 -

Fone 2391 e 3426.
/

SALAS NO ('ENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS /

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

Tratar à Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar ou pelo
Telefone: 3'756.

-

PRECISA·SE
___ o

Precisamos elementos do sexo masculino par a ser

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

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

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

Coelho, 1.A - escritório.

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

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu·

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

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

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

Rápido a'BARRIGA VERDE" SIA,
Transporle de Cargas

xx x

Em Organização
Tráfego Mútuo com o "Transpo.rtes Osni" e

"Transarco - Transportes Rodoviários"

Matriz
FLORIANÓPOLIS

·Filial
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52.74-79

Agência - Slf.O PAULO
Rua Itarlrí n. 61
Telefone: 9-37.84
End. Te!. TRANSVERDE

Rua Fco.o Tolentino n. 11

Telefone: 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 (Filia))
CRICIUMA
ARARANGlJA

Atendemos as seguinteg- pl'aça'g: Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, ArÍt'iú, Santo
Amaro da Imperatriz, Bom Retiro Urubici, São Joa
quim, PaulQ Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cl'i-
ciuma, Al'aranguá, Lajes, Campo Grande. Teófilo

.

Otoni, T,el'esópolis, Nanuque e Pôrto Alegre.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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*Brasilia
* Rio-

\

,

,-ê O Máxi
e .pa icipe das

.
'

confôrto ao seu lar

-

'

'''fiagens Maravilhosas\ P R O B E L"
* Salvador

SOFÁ-CAMA SONHOBEL

", l /

'''4,:
* Belo Horiz.onte

Muito elegante, de encôsto baixo e amplos braços ono

tômicos. Manejo "Drop-Bcck". facílimo de abrir. Cama

absolutamente sem dobra central. Molejo "Flexihel"

equilibrado, para perfeito confôrto com a máxima du

rabilidade. Tecidos de padrões iné

ditos e. de' grande durcbilidcde.
Modelos com e sem braços.

" .

/

,,;
<

COLCHÃO DE MOLAS

DIVINO SUPER

Novos revestimentos em tecido de alto luxo,

com arabescos brilhantes! Revolucionária fai

xa lateral com 560 ventiladores no colchão de

casal e 474 no de solteiro! Faces para frio e

calor! Molejo macio e silencioso, interligado

por molas helicoidais de diâmetro exato'

C;orontido por 7 anos'

_ ... .oi.:
. �,.";'_". " .. , ....

POLTRONA-CAMA

SONHOBEL
Formo excelente conjunto com

o Sofá-Como SonhobeL Estilo

completamente novo, com bra-
'

ços anatômicos, Molejo de mo

Ias NO-SAG nos 3 almofadas,

de excepcional confôrto. Reves
timentos belíssimos, em tecidos

inéditos exclusivos. Pés de mo-
.

deira mais altos, com deslizado

res.Modelos com e sem braços.

da direito a UM CUrOM numerado
,

""j"'_
__.,..:

/

,Cada cOll1llra �e BOI prollntu

Salteio todos os mêses 1

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, Quarta Feira, 12 de Outubro de 19604

'fIt'

"0 ESTADO') O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

A GB �ANDE SURPRESA DA RODADA: PALMEIRAS GOLEADO EM SEUl DOMíNIO' PELO MARCILIO DIAS; FIGUEIRENSE COtlEÇOU MAL:
3 X 6 - Os 7 X I com que o Marcilio Dias "mimoseou" O Palmeiras perante o público de Blume nau constituiu a maior surpresa da rodada que deu por ini

ciado o Campeonato da Segunda Zona. Foi, sem dúvida um dos maiores feitos do clube de Itajaí que agora é considerado um dos candidatos reais à classifi

cação para a etapa final do.Estaduàl. O nosso Figueirense foi mal sucedido na estréia} perdendo em Brusque para o Paisandú por 6x3, enquanto que aqui o
Avaí derrotou o Carlos Renaux por um penal de Cláudio e em Itajaí Címemport e Olímpico dividiram as honras da lar dei empatando por um tento.

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

BELISSIMO TERR:ENO
V E N D E - SE

&;0 I i� e P eln a J
Vencido o Carl�s Renaux pelo campeão da -Capitat nu m choque de sensação e movimenlo, porém falho do

lo, aGS 8 minulos de ação - Fez por merecer a vitória
o pelo,i lão de Nizela - Na parlida preliimnar, pelo Campeonalo Juvenil, o Figueirense derrolou o Atlé.

lico por 2 x 1 - Renda de Cr$ 32.070,00.
Com um gol habilmente i "cus' ,:':,; 'rl!.€' " (:\,lwtorze, nova

conquistado pelo zaguet-o c:>nql!!�\'a é!o "lovô", reve;

Cláudio na execução de uma lou ."J um '�;;;_'j-';:talho para a

penalidade máxima nos prí- rlert';"u ;
- ,i na, Tem, clas-.e

meiros minutos da etapa 1�11_ (' ;);:�)er aue ,'t:ou bem, i.á:!
cíal, a equipe do Avaí Ideu.:,., spn lo, :" l".:n, co-npreer.dido
tou o "onze" do Carlos ae. j eios ;'()lll;J"r,h'.-n'I's, notada,
naux, domingo, na rodada mente Petruskí e TeixeTrinhn
que ínauaurou o oampeona- q'P nã.: fon, lJ os mesmos d:
to Cat,H'inense C.E· Futebol dI' out: ns íornadas do campeão
1960 (fa',]é! de classífícaçao) , (10 cc-ntcllm',,,
O préü i que vímos, na taro ) Vu.cu Tento

úe sem s;) d", domingo, em- O tento único da renhida
hora talho ter nícamente, oô, refrega nasceu aos 8 mínu
de apreser tar lances 'de sen- tos. Vadínho, com o apoio
sação do J'.'!i>:eiro ao úttírno de Betinho .escapou pelo se

minuto, de fo�ma que, COntO to resquerdo e a poucosjías;
espetáculo (',Jl1V(>l1reU plena; sos do arco chutou, mesmo
mente, tendo dois contrários pela

TeVE: o em1.ate duas h frente. A bola, saida ,dos pés
ses pertcuamente dlstíntas: do meia, foi ter ao braco em

movimento de Ivo. Penalty
claro e ímddscutível que o âr,
bítro acertadamente acusou,

Cláudio encarregou-se da

cobrança, com a sua costu,
meíra habilidade. E assim
com um gol de penai, o Avai
estreou triunfando no Cam ,

locais ':.f nor vezes estíve, peonato de 60.
ra-n na tn.u i\r,C'Ü. de aumen,

� Avai venceu com um
ponlo de vista lécnico - Cláudio, o aulor do único len

única expulsão: Ivo desres,
peitou a autoridade do árl
bítro, sendo por êste man-

�ado para o chuveiro.
Uma Uníca Alteração
Uma única alteração verL

ficou-se: saiu E'rico entran
do em seu lugar Alair que
foi servir no comando, pas,
sando Nilson para a meia
direita. Tal alteração deu
mais agressividade ao ata
qua avaiano, já que conhe,
cido é o perigo que repre;
senta o ex-defensor do Atlé
tico.

Conduta Individual
No vencedor gostamos

mais de Vadinho, secundado

por Betínho, Nilson, Joãozi_
nho e Cláudio. Seguríssimo
o arqueiro que fez um pu
nhado de boas intervenções.
Os demais satisfizeram, No

no prímeí -c per orlo esteve
melhor º Cnrlros Rens.ux
.iue at,1(:',1: mais, esbarrando,
porém, na t1t7fE-s? contráría

vencido Os melhores foram:

Aida.lberto, que demonstrou
ser um goleiro de futuro, Me
rizio, Alcino, Sardo, Quator_
ze e Pereirinha. Irreconhe
cíveis Telxeírinha Petruski e

A,gachallo .Os demais bons.
Arbitragem

Teve erros na direção do
prélio, o novato árbitro

Io-Ilando Rodrigues. Tais erros,
porém não influiram no re

sultado da refrega. Seu tra
balho porle ser considera'do
regular.

Os Quadros
AVAl' -=- Joãozinho; Binha,

Cláudio e lVIirinho; Culica e

Abelardo; Moacir, Erico (NU.
son), Nilson (Alair), Vadi_

que :,,' :-,'/"01' bem sólida.
Na fase (I·:rrar'r ira houve !!_
gelro do r _' !. - técníeo dos

Aos 13 minutos, Nilson
tal' '2 difp.,r {'" mínima que chutou no travessão e na
t erduroi, ['lf o fmal.. Nur:-'i, volta da pelota, cabeceou
coísa alll1:;,,:, fl.'·;,rr: iguais i ] por cima do mesmo. Aos 17
vontade i'lTlIUsIasIDO, O' Iivre, completamente Pe-
:'.vai jcgJu i. o..' C no certame '

truski chutou fora. Aos 28
da cíc.ade por êle conquls, minutos da etapa comple,tado, :fHltr.clc-se ha"n','''' tI', �- men ar, A aIr perdeu grand,e
T,OS(l :,:{ �,u a, : l;tlldor, le_ oportunidade, não conse-
mo,!strar.C:::, qüt! )Jcderá faz�l' gUindo alcançar com o pé o
n- ulto ;llU '. O time brU3 '

passe que lhe mandou Nil-
;j'H:l.Se Cél,1t-:;, 'OJ.1 bons va_

leres E,h U!r. pouco rem'l

�elj,,(. l'v,'�m carece elE
l"laior ê,:1'Uen ação entre os

son,

Expulso IVO
Aos 37 minutos ocorreu a

••• e 0 ••••••••••••••••••• -••• o •• o •••

vôos diários

direto aPôrtoAlegre
w@w@
Uma novo aeronave do VARIG, com novo classe e novos características:
Maior potêncio, maior velOCidade, maior confôrto!

l.: Vôe num ,grande avião com

peql:lena despesa, No
novo SUPER 46 C - aparelho do mesmo j
categoria do CONVAIR
e SUPER 'CONSTEllATlON
Você faz um vôo econômico
com tarifa reduzida!

Jieáll(!ão
_llllS tllPtms

5 e c o $ S o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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l.<. "..- --',�_/ / tradiCional cortesia - O melhor servtço de bordo. .. l' , '

}
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E I.

nho e Betinho. tro, houve no centro 'do gra-
CARLOS RENAUX - Adal- mado, a solenidade da entre

berto; Ivo, Merizio e Sarará; ga, pela FCF, de rica meda,
Sardo e Alcino; Petruskí, lha ao jogador Teixeirinha
Tei:x:eirinha, Quatorze, Pe- pelo seu empenho na defes�
reírínha e Agachaco. da última, "Seleção de Ouro"

Preliminar � Renda .. de Santa Catarina. O antigo
Na preliminar, pelo certa, crack Saulzinho (Dr. Saul

111e juvenil da cidade, em Oliveira), técnico Ida mesma
prélio idesdobrad., da da ro- seleção e que foi o granda
dada da manhã, o Figueiren_ condutor da equipe na con
se derotou o Atlético por 2xl, quista do título de campeão
sendn o gol vitorioso obtido da região sul do país, recebeu
de �enal. artístico, bronze. Na oportu-
Boa a renda: cr$ 32,070,00. nídada falou o sr. Osni Mel.

Solenidade lo, operoso maioral efecefea_
Antes 'do início do encon, r no,

'

M. BORGES
O Campeonato Catarinense .apresentou na tarde

- de domingo, em sua rodada inaugural, Segunda Zona,
um resultado devéras surpreendente, A goleada do Mar
cilio Dias sõbre o Palmeiras por 7xl, em seus próprios
domínios. Também a alta contagem verificada em Brus
que entre Paisandú 6 x F'igueírenae 3, não deixou de
servir para os mais diversos e desencontrados comentá
rios. A vitória do Avaí sôbre o' Carlos Renaux e o em-

-

pate do Cirnenport com o Olímpico, podem ser taxados
como lógicos.

Vamos então as fichas 1 (cnicas do,;; encoritr(l�:

Cotejo 11.0 1 Em Fpolis.
- AVAí 1 X CARLOS RENAUS 0-

1.0 Tempo: Avaí lxO, tento de Clal.idio aos 8Y2
Final: O mesmo .placar
Quadros: - Avaí: Joãozinhó; Binha, Claudio e Miri

nho; CuJiéa e Abelardo; Moacir, Érico (Alair), Nilson,
Vadinho e Betinho. Carlos Renaux: Adalberto; Sarará,
Ivo, Sardo e Me'rizio; Alcino e Agachado; Peti'uHki, Tei
;,eil'inh:1, QUà� 'l".!C e Pert-·irin!1il .

Arbitragem de Iolando Rodrigues; auxiliado por
Virgilio Jorge e José Silv,.

rtellda: Cr$ 32.070,00-- Anormalidade�: Mel'iziú
fel expulso ,por indisciplha.
C0frJ(; n.O 2 Em Blumenau

- PALMEIRAS 1 :x MAl?CILlO DIAS 7 -

1.° ;!:'l!,po: Marcilio Dias 2 x Palmeiras 1

Fina:: Palmeiras 1 X Mar.!l:.�J Dias 7
,;O'.::.oo1'es: Fernando 11; Idé':;i') 17; Jair 20; Idésio 18;
AlltoJliJ1ho 19 penalti), Ides;o ao:, 22; Aquiles 31 e An
toninho aos 38, pela ordcril.
�', ::'��l'o:;: Marcilio Dias: J o.-;é Carlos; Antoninho, Gil
Le;t', e Joel II; Joel I 'e Cl�u3(:n; H,ene,.ldésio, Aquiles,
!.anlll)inlia e FHnando. Palmeiras: Largurr.; Adio, Lá
:U:l'() e Górdinho; Clodoalri.J e Zito; Jânas. Jair, Robérto,
Dinho e Albano.

Albitra,gem de Jair de SOl1za, auxiliado por Vicen
te FHrias e Almérico Rosa.

TIenda: Cr$ 25,700,00 .-

Anormalidades: LázaT,) ,jo Paimeiras foi expu�so
por Il1disciplina
CSlt.:Ji� 11.0 3 Em Bl'l1sque

- PAISANDU 6 X rlGIJmUENHB 3 -

1. o tempo: paisandú 4 x °
I'inal: paisandú 6 x l"izuei rense 3
G-oleadores: Godeber�o a. NilJ 17; Nilton 22; NII

,o: ,,2; Nilton 22; .Tu1inho �4; Ronaldo 2H e aos :rt

(r;enalti) e Wilson, aos 45 m .. pela ordem.

Quadros: Paisandú: Joãozinho; Ilton, Valdir e Monte-.

beler; Walace e Luizinho (França); Nilton, Alcteri, Ju
linho, Nilo e Godeberto, Figueirense: Domí; Osní, Ciro,
Danda e Marcio( Gastão); Oládio e Aniel; Wilson, Ser
gio, Ronaldo, Alípio e Telmo.

Arbitragem' de Lourival Mossimam, auxiliado por
Oscar Pinheiro e De Brassi.

Renda: Cr$ 18.300,00 -

Anormalidades: Não houve.

Cotejo n.O 4 Em Itajaí
- CIMEMPORT 1 X OLIMPICO 1 -

1.Q tempo: Cimemport IxO
Final: Empate de lxI
Goleadores: Acari aos 44 m e Lila aos 19 m,

Quadros: Cimemport: Nazareno; Nelsi, Morelli e

Andrade; Lalú e Zéquinha; Acari, Wilson ,(Nilto�),
Leal, Telê e Hélio, Olimpico: Bernardo; Ma�lllho, �ll
son € Acari; Hélio e Aduci; ,l',l1enê, .Tango, LJla, Schlp
pmam e Nanico.

Arbitragem de Wilson Silva, auxiliado por WladLnir

Borba e ArnD Boas.
Renda: Cr$ 12.500,00 -

Anormalidades - Não houve,
/

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

Vende-se 1 (um) excelente lote de terreno, medindo
IOx23,70, situado no aprazível bairro de Pedras Gran
des nesta Capital, no loteamento Corsini, junto à Vila
Na�al. O lote é um dos 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 telefone 31-91 - fóra desse horário
telefone 34-67,

DR. SAMUEL FO'NSECA
CIRURGIÃO - DEN'l'ISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidade
BORDEN AlROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência:
Rua Jerônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

ALUGA-SE UMA À RUA MARTINHO

CALADO, N.o 23

Seja qual fôr sua dificuldade

em pneus, a nossa organização
está pronta para solucioná-la!

Temos completo estoque de pneus I
para carros de passeio, caminhões,
máquinas, tratores etc, Visite-nos!

Com. Ind.
Germano Stein S.A.

Rua Conselheiro Mafra,' 47 _: Tel. 3451

FlORIANÓ,POllS - Sta. Catarina

"
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATAlUNA FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 12 de Outubro de 1960
----�-----------------------------------

EDITAL DE CITAÇãO, COM a ser expedida para o Juizo do C.P.C., os interessadosO PRAZO DE TRINTA DIAS de Direito da 4.& Vara de ausentes, incertos e desce,DE INTERESSADOS AU'; Florianópolis; todos para a. nhecidos; pessoalmente, o
SENTES, INCERTOS E DES. .companharem Os têrmog da Sr. Dr. Representante do M.

CONHECIDOS. 'presente ação, até final sen, Público nesta Comarca; e,O Doutor Manoel Car- tença, a fim de que, no pra. por precatória, a ser expedi.
mona GalIego, Juiz de zo leigal, querendo, a contar da para o Juizo de Direito
Direito da Comarca de da: citação e !sob as penas, de da 4.& Vara da Comarca de
Tijucas Estado de San., revelia, apresentem contesta, Florianópolis, o Sr. Delegado
ta Catarina, na forma Ida ção. 6.° - Não sendo contes, do Serviço do Patrimônio da
lei, etc... tada a ação, requer de pla- União. Sem custas. P.R.I. Ti.

FAZ SABER, a todos quan, na a procedência da, mesma, [ucas, 24 dt setembro de
tos o presente edital de .cL para que seja reconhecido e 11960. (ass.) M. Carmona Gal
tação com o prazo de trín- declarado, por sentença, o' lego - Juiz de Direito". E
ta diàs, de interessados au, domínio ':!a gleba a favor do para que chegue ao 'conheci.
sentes incertos e desconhe- suplicante, com sua transcri. menta de todos e ninguem
cldos, virem ou dele conheci. ção no Registro de Imóveis. possa, alegar ignorância,menta tiverem, que por par- Para efeito de alçada dá-se mandou expedir o presente
te de Pedro Antônio Ide Si. á presente o valor de crs . " edital que será afixado na
mas lhe foi ,dirilgida a petí- 3.000,00. Protestacse por to- sé:l!e dêste Juizo no lugar do
cão do teor seguinte: - .do o gênero de' provas admí, costume, e, por' cópia, pu·'Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi. tida� em Direito, inclusive blicado UMA VEZ no Diário
to da Comarca. Pedro Antõ- depoimento pessoal dos in; da Justiça e TRES VEZES,
nio de Simas, brasileiro, com teressados, inquirição de tes- no jornal "O Estado", de
60 anos de idade, casado, la· temuahas e vistoria. Nêstes Florianópolis. Dado e passa.
vrador, residente em Morre- têrmcs, R. e A.; esta com os do nesta cidade de Tijucas,tes ,dêste Município e Co. documento, inclusos, PEDE aos vinte e seis dias do mês
marca por intermédio de DEFERIMENTO. Tijucas, 17 de setembro ICO ano de mil
seu Assistente Judiciário e de setembro de 1960. (ass.) novecentos e sessenta. Eu,
procurador no fim assinado João Bayer Neto, Assistente (a) Gercy dos Anjos, Escri
(does, juntos), vem perante Judiciário." Em dita petiç,ão vão, o àatilografei, conferi e
V. Excia., com o devido aca- foi exarado o seguinte des, subscrevi. Isento de selos por
tamento, propor a presente pachc: - "A., como requer. se tratar de Assistência Ju ,

Ação de Usucapião estribado Designe o Sr. Escrivão dia, diciária. (as) M. Carmona
no artigo 550 do Código oi, hora e local para a Iustiü- Gallego - JUÍz de Direito.
vil, com sua redação altera- cação, feitas as devidas intL Está 'conforme o orignal arí;
da pela Lei n. 2.437, de 7.3-55 mnçôes. Ttjucas, 17-9.1960. xarlo na sérle dêste Juizo no
no decurso ria qual, sendc (ass.) M. Carmona - Juiz lugar do costume, sôbre °

neces!'.ário, PROVARA': de Direito. - "Vistos, etc... 'qual me reporto e dou fé.
1.0 - Que, há mais de trín- Julgo por sentença" para Data sl:J.l}ru; O' EscriVãO.
ta anos, está na posse de que produza seus legais e �>: ,

uma gleba de terra, lecalíza, jurídicos efeitos, a justifica.
da no lugar "Marretes", a ção de rls., procedida nestes
qual mede 200 metros de autos a requerímento de Pe.
largura por 270 ditos de dro Antônio de Simas. ci,
profundidade perfazendo a tern-st, por mandado, o con

área de 54.000 metros qua- frontante conhecido do Imó;
draídos; confronta a Leste, vel; por editais ,com o prazo
onde raa fundos, com o tra, ,ce trinta dias, na forma pre.,
vessâo geral, em terras de vista no § 1.0, do art. 455,
proprietários ignorados; ao

Norte com Marcílio Marcos
da SilVai e ao $u1 com o Rio
dos Morretes: 2.° ."_ Que, o

Suplicante vem exercendo
posse sôbre a gleba assim
descrita, de maneira pacífica,
ininterrupta sem oposição
,de terceiros'e com "animus
domíní", tirando da mesma

o sustento seu e de sua ra,
rnílía com o cultivo de café
� banana; 3.0 - Que, em, fa
ce do exposto, pretende Ie,
,gitimar sua situação de fato,
na. forma dos artigos 454 e

seguintes do C.P.C., para o

que requer a V .Excia. desíg.,
nacão de dia, hora e local
parà justificar sua posse, piaciente previamente o Orgão
do M. Público, com citação,
após julgada por sentença. a

justific�c;!-º,_ ,Jl.os ,
. .c��.()n- --- "fi:t:oI:TNE"··�R·-'-R-ENO VEN,DE-SEtantes éónbecídos do Imóvel,

do Dr. representante do M.
Público nesta Comarca, dos
interessados ausentes, íncer,
tos e desconhecidos, por edi
tal de trinta dia; (Art. 455,
� 1.0, ':lo C.P.C.) bem como

do Sr. Delegado' do Serviço
do Patrimônio da União, em

Floríanópolls por precatória

STANDARD VANGUARD -1'950
Vende-se por preço razoável, um automóvel ,STAN·

DARD VANGUARD ano 1. 950, quatro portas, parte me.

cãnica 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 fiiia�iamento de uma parte. Negócio interes
sante e de oporttmidade.

Tratar todos os dias úteis pelo telefone 31-91.

(asa Nova Aluga-se - cr$ 3.500,00
banheiro completo,Três quartos, sala, cozinha,

lavatorio, etc.
Vêr. e tratai" ,à rua Castro Alves, 50 Ponta

(�TREIT.O).
do Leal

L6m. x 27 na Avenida Mauro Ramos, entre

332 e 338 próximo à rua Bo-os numeras,
cai uva.
Tratar na rua Victor Meirelles, 22 Sob. - de 9

às 10,30 horas ou pelo telefone 3367 no horário .

acima.
.. lí[ ��.
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Funcionamento perfeito, durabilidade excepcionC;;t cfucE�,a_2�_
comprovada....

de garantia que os Motores Arno representam para o

consumidor.

Os Motores Arno

traie Integral de
rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q. I Con

que assegura perfeição máxima na

produção erri série.

®
ARMOS.A.

"

�':....:)1.', ._, _..

�.».(jlfj;
* Motore.s monofásicos até 1 \12 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores para máquinas de costura

* Motores especiais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM ta dias; do sr. Representan
O PRAZO Da TRINTA DIAS, te do Patrimônio da União,
DE INTERESSADOS AUSEN_ por precatória em Flo*nó·
TES, INCERTOS E DESCO· polis e do sr Representante

NBECIDOS do Min�stério Público l4tsta
.. 0 Doutor Manoel Carmona Cidade; todos para falarem
Gallego Juiz de Direito da aos têrmog da presente' ação
Comarca dt Tijucas, Estado dentro do prazo de dez! dias,
de S-anta Catarina, na for. de acôrdo com o Idisposto no

ma, da lei, etc... artigo 455 citado, - sendo,
FAZ SABER a.final, reconhecido o domí,

a todos quantos o presente nío «ío suplicante sôbre o re.,

edital de citação, com o pra-_ ferido imóvel, cuja senten
zo de trinta Idias. de tnte, ça lhe servirá de título há;
ressados ausentes, incertos e bil para à inscrição no Re
desconhecidos, virem ou dele gistro de Imóveis. Dá-se a

conhecimento tiverem, que presente o valor de crs '.,

por' parte de Pedro M.�chado 5.000,00 para os efeitos le
�he foi dirigida a petíãço do g;aÍJ�. Protasta-se provar °

teor seguinte: - "Exmo. Sr. alegado com testemunhas -

Dr. Juiz ':,'e Direito da Co· II! vistoril!', se necessário. O
m.arca, Pedro Machado, bra. solicitador que esta assina
sileiro lavrador, residente no tem residência nesta Cidél

PROCURAMOS PARA ALUGAR CASA RESIDÊNCIAL lugar 'Joaia, subúrbio desta de onde recebe citação. Ti.
Cidade, quer mover a

_
pre. jucas 21 de setembro .IeNO CENTRO - ALUGUEL: CR$ 9.000,00

sente ação de usucapiao em 1960.' (as) Claudio Caramurú
(ou a_ combinar)

que expõe e requer a V. E�· de Campos." Em dita petiç�o
cia. o seguinte: - O suph- foi exarado ° seguinte rd'es
cante é posseiro, há mai� pacho: - "A., como requer:
de vÍ'nte e cinco anos, por SI Designe-se tempo e local pa_
e seus antecessores de um ta 'R audiência. Em 22-9.60.
terreno situado no lugar (as) M. Carmona." Feita a

Joaia subúrbio desta Cida. justificação foi proferi�a. aCENTRO: -

' :3l" 1.!1'fT:fj'Ui de, com 21 metros e 60 ce�· seguinte sentença: - V.ls·
- r'ompramos Casa de 9.00.000,00 até Cr$ 1. 500.000,00' _ tímetroS re frentes e 500. dI· tos, etc. Julgo por :sentença,
--.,;;

tos de fundos - ou seJam para que pdod';lza seu� le�a�s� 10.800 metros quadrados, ..:- e jurídiCOS efeItos, a JUst�fI.,

"
�

fazendo frentes ao sul no cação de folhas, proce,dldaINFORMAÇõES
-,

iJE!y_�LH�p�S SE� COMPROMISSO
Rio Tijucas t fundos ao lW1'. nestes autos a reque!1,mentoRua Felippe Schmidt, -n.o -g'f'�,;;;;;-"'Sfl�.2-A te no vale denominrudo "Va·· de Pe::l�o Machado. CItem-se,
le da Joaia" - extremando I por mandado, os confrontan·�----

,_'t_k.�,.,te�_m terras de MaI?-0ell tes con�ecidos do imóvel;'rn;..<'v�

I
"'I �=...:; - .

AJg'�f'''l d. lta.
s I por editaIS, com o prazo de

:r:;racha.clo, e a r 'Im. � _

I trinta ,dias, na forma pre_
1 ..,e AI�de (M8;chado ..

2. ,-� � vista no, § l.0� do artigo 455,

I
C? referIdo Imovel. fOI adqUl' ..... C.P.C., os interessrudos
l'lIdo,. p�l? supllc�nte,. de do _

...�t s, incertos e desco
. Mana Vlns�Im.o ha dOIS a. a.use�lU�)r oe soalmente, o
nos,

..aprox�ma.damente,. a nheCldos; �.��tp. do M.
,qual Ja o vmha possumdo Sr. Dr. represen._�_,�
há mais de trinta anos, e Público nesta Comarca; e,
tanto a posse do suplicante por precatória, a ser expedi
como ,de sua dita antecesso- da oara o Juizo de Direito
ra sempre fo�a.m- pac�ficas da 4.& Vara da Comarca de
lco,btínuas, inlinterrUiPtas e Florianópolis, -o Sr. Delegado

exercida com "animos....doJ:l}L ao Strviço do Patrimônio �a
ni" isto é, sem embargo 'ou União. Sem custa SI P.R.I. TI
oposição de outrem. 3.0 - Jucas, 10 de outubdo de 1960.
Em vista do exposto quer, (as) M. Carmona Gallego -
,pois, o suplicante legitimar Juiz de Direito". m para que
a su� posse sõbre o referido éhegue ao conhecimento de
imóvel, de conformidade com todos e ninguem possa alegar
o dito fim requer a desi,gna- �norância, ma'ndou' expedi�
2.437, de 7 de março .de ? presente edital .que s�ra
1955 Que modificou o artIgo afixado na sede deste JUIZO,
550 'do- Código Civil. E para no lugar 'co costume, e, por
o dito fim requer a dtsigna- cópia, publi�ado UMA VEZ
cão '::0 dia e hora parit a no Diário da Justiça e TRES
Justificação exigida pelo ar. VEZES no jornal "O Esta·
tigo 455, do Código de Pr_9- do", ':;:'e Florianópo.liS da, do
'cesso Civil. na qual deverao e passado nesta c.ldade �e
Rer ouvidas as testemunhas Tijucar. aos onze dIas do m�s
Edu Laus e Nereu Soar!')s, çle outubro do ano de mIl
lav-dadorts, residentes em l1ovecentos e sessehta. Eu,
Joaia, desta Cidrud:e, as quais (as) Gercy ,dos Anjos, Es-
comparecerão independente- crivão, o datilografei, confere
mente de citação. Requerem e subscrevi. Isento. çl,c .sel?s
mais que depois da justW_ por se tratar de AssistenCla
dos atuais confrontantes �udiciária. (as) M. Carmona
Manoel Machado e Alaide Gallego - Juiz de Direito.
cação, seja feita a citação Está conforme o <?riginal. a·
Machado resiJd:entes no local fixado na sede deste JUIZO,
do imóv�l, bem como dos in- no lugar do costume, sôbre o

teressa,dos incerto" e desco- que me reporto e dou f..
. _

nhecidos por editais de trin. Datn, supra. O Escl'lvao

.�
MISSA DE 30.a DIA�

A Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor
Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, mandara cele,
brar quarta-feira, dia 12, às 7,30 horas, na Igreja do
Menino Deus, missa de trigéssimo dia em sufrágio da
alma da extinta membro da Irmandade, Dona Maria dos
Passos Souza.

Para êsse ato de piedade cristã, a Irmandade con

vida a família enlutada, todos Os parentes e pessoas
amigas.

1ST O É C O M V O C Ê'H •

Se você tem bôa aparência, se você é dinâmico,
com nível regular de conhecimentos e bôa idoneidade.

APRESENTE-SE, para fazer parte de um selecio
nado quadro de VENDEDORES DE TERREN'OoS - a

profissão mais fácil e fascinante da atualidade, quando
os previdentes tratam de aplicar o seu dinheiro (que
desvaloriza dia a dia) em imóveis, que dia a dia
valorizam.

INFORMAÇÕES, diàriamente, das 17 às 18 horas
no 1.0 andar da "'Caçulinha" de A MODELAR.

f:�inóveis,ti /complo v!'fillo locaçao ··odmmMraçdo

�i"
,

RUA FELIPE SCHMIDT. :37-solo 2A-Ed SÃD LUIZ

VENDE-SE
CENTRO

CAPOEIRAS
MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno
COQUEIROS
Rua Des. Pedro Silva
Terrenos
Rua Juca do Loide
Terreno,
BOM ABRIGO:
Rua Ipanema
Casa (verâneio)
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sítio e/52.000 m2

Rua Cons. Mafra
Casa

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

Rua Altamiro
Esq.
Casa

Rua Tiradentes Esq.
Casa

Guimarães,

Rua Almirante AlviD
Terrenos

Rua Brig. Silva Paes
Terreno

Rua Visconde OU1l0 Preto
Casa e Terreno

Avenida Mauro Ramos
Terreno

AGRONÔMICA

Rua Alm. Carlos �. Carneiro
Depósito

Rua São Vicente de Paula
Casa

ALUGA-SE

CENTRO Salas p/escritório
Rua Conselheiro Mafra

ISala Ampla P/ EscritóriO. Rua Alvaro de Carvalho
RQa Gerônimo Coelho Sala Comercial com insta"

COMPRA-SE

Informações:

.61' • '_ •

��movels,
I y("lJr.1pfO

- �'f?f/dG-IOCOCOO -orJm,I:6"OCOO

�U� FELIPE S�IOT. )7'$c� 2A-Ed SÃO LUIZ

O U OB RU T

Dia treze - quinta feira - Coquetel oferecido pelo
Querência palace Hotel, em homenagem as debutantes

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

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

Dia - Trinta - Disco Dance com atrações ...

7

PARTICIPAÇÃO
ELZA MARIA DAIELSON JOSÉ DA SILVA e

SILVA participam aos parentes e

nascimento de seu filhinho EDSON
dia 7·10-60.

pessoas amigas o

LUIZ, ocorrido no

V' E N DE· S E
ótima casa residencial no Bairro Agronômica, com

2 salas, 3 quartos, banheiro, cozinha, dependências de
empregada e porão habitável.

Tratar no Bdifíeio !Sul América, 5.° andar, s/501 ou

pelos tels.: 2198 e 2681.

PROFESSOR
AULAS PARTICULARES PARA ALUNOS DE
GINAlSIO CLÁSSICO OU CIENTíFICO.

RUA MARTINHO CALADO, 23
(Chácara do Espanha).

RELÓGIOS PELO CREDIÁRIO
No objetivo de servir cada- vez melhor o público da

nossa Capital e do Estado, os Estabelecimentos A Mo.
delar acabam de anexar, a sua já vasta variedade de

artigos, uma secção de relógios, de pulso e bolso, das
mais conhecidas e acreditadas marcas e nos últimos e

mais elegantes modêlos.
Continua assim a direção do nosso principal ma

gãzin na sua marcha ascensional, colimando colocá-lo
fi altura dos melhores do País ..

SERViÇO DE ALIMENTAÇÃO DA PRE ..

VIDÊNCIA. SOCIAL S A P S
Delegacia Regional de Sanla Calarina

- EDITAL DE CONCORRÊNCIA-
A DELEGACIA REGIONAL DO SAPS, comunica

aos interessados que fará realizar concorrência admi
nistrativa para venda de 3.500 (três mil e quinhentos),
caixas vazias, esclarecendo que as .propostas deverão
ser encaminhadas em envelopes fechados à DELEGA.
CIA REGIONAL do SAPS, rua Francisco Tolentino, 10
até as 12 horas do dia 19 do corrente, ficando estabele
cido o preço mínimo de Cr$ 3,00 (três cruzeiros) por
unidade.

Comunica, outrossim, que as propostas serão aber
tas no dia 20 do corrente mês, às 9 horas, na presença
dos interessados, os quais poderão obter maiores in.

formacões no endereço acima citado.
.

Florianópolis, 10 de outubro de 1960.
JORGE MANOEL DA SILVEIRA

ENCARREGADO DO A. D.
VISTO:

Rinaldo Celso Feldmann
Delegado Regional

EDITAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANóPOLIS, Quarta Feira, 12 de Outubro de 19GO

"AMOR 'A,� ARlE": 6J anus,!ta.
A tradicional sociedade musical "AMOR À AR

TE" fundada a 12 d-e outubro de 1897, por um grupo

de �bnegados artistas, tendo à frente os senhores

Indalicio Pires, Alvaro Co rcoroca de Souza e outros,
n� dia de hoje levará a efeito diversas solenidades, a

fim de comemorar condignamente a feliz data.

A nova di�€toda. que tem como Presidente . o sr.

Nelson Dias, tomará -p-osse hoje, às 19,30 horas.

Seus frutos tem sido co

lhidos' em todas as opor
tunidades que se fazem
necessárias ora na execu,

cão de retretas públicas,
têm como acompanhando
e -incentivando os movi
mentos cívicos e religiosos
de nossa terra.
Iniclalmente constituida

como orquestra, servia pa
ra animar as reuniões
dancantes, aproveitando as

oportunidades no sentido
de cumprimentar aos co

laboradores e a m i g o s

quando festejavam seus

eventos natalícios em ou

tros motivos alegres.
Depois, a necessidade de

agrupar maior número de
executantes da, sublime
arte, permitiu reunir jo�
vens de vários p'êndores
artísticos, compondo a ex,

celente banda musical,
sob a batuta do maestro
Felipe Rosa, meetr., pavão,
mestre Vespaziano e ou;

.

tros abnegados artistas,
sendo atualmente dirigido
pelo maestro Paulo.

Come, acontece com to
das as organizações, 0[1

que trabalham ocultamen;
te e representam as ce.,
lulas vitais da instituição,
colaborando diretamente
no conjunto musical, fo
ram sempre em elevado
número os quais poasíbí,
lítaram a conquista de sua
finalidade.

.

Gr(tças a êsses, hoje, se

ergue à rua Tiradentes a

sede social da vitoriosa
Banda Musical Amor à
Arte e para {estejar a ad,
mirável data de fundação
convoca aos associados e

ao povo em geral para as

sistirem seesâo magna co.

memorativa ao feito, em

possando, em seguida a

nova diretoria assim cons,

lütuida: 'Pí r e s i/d e n t .e

Nelson Dias, více.preeí ,

dente Lauro Maia; 1° e 2°
Secretários Danton' Na
tividade e Orestes Paladi
no; 1° e 2° tesoureiros Eu
gênio e Antonio Kowalski;
orador Osvaldo Silveira,
Procuradores Waldenayr
D. P. Neto e Danílo S.
Luíz; comi-ssão eíndícancía
Irineu Ferreira, Eugenio
E. 'da Silveira e Higino
Neves: Bibliotecários João
C. Cardoso e Natalício

-

Martins. ( -

Teve a sociedade a feli
cidade de contar com
admiráveis diretores como
Ari Cabral, Paulo Schlem_
per, Emídio Cardoso Ju
nior, Francisco B. Silveira
e

_
outros, fazenda-Se' men_

çao aos saudosos Oscar
Capela, Joaquim Carneiro,
Roberto Morítz, Otávio
Guimarães, ,

Max Freysle
bem etc. etc., de saudosa
memória, bem a s sim
grande número de incan�
sáveía elementos como
Hermínio

.

Jacques, Leo
poldo Pires, João C. Paiva
ainda no mundo dos vivo�
gozando das delícias dessa
festividade.

VEREADOR NELSO!N,PED'RINI: .

Como sempre faz, o dr.
Nelson Pedrini Ique também
é jornalista e' dirige com
proficiência o Jornal TRI
BUNA LIVRE, esteve em vi
sLta ao seu confrade O
ESTADO, na tarde de on,
tem.

Agradecemos o prazer de
sua visita e rormulamc,
lhe votos ,':!e' feliz viagem.

GOSTI\ DE CAFÉ1
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

\lôr; UO��
PQGUE DEPOIS

CRUZEIRO A PRAZO

CRIME EM IMARUI'

RESPONSABILIDADE DO GOVERNO
mo às prerrogativas in- verno.

dividuais sempre com os

tais in�estigatlores como

agentes - mostra que o

governador Heriberto Hul
. (se está conivente com a

"ctuação do seu auxi�ar
ele _confiaI,lÇa.
E isso é de lamentar -

pois muita Igente conría
va em que o atual gover
nador nã auisesse manchar
até de sangue Os últimos
dias do seu desastrado go,

O Estado está infestado de investigadores, no

meados pelo Secretário da Segurança e escolhidos,
em sua maioria, entre os piores elementos, marginais
e desordeiros.

Ainda domingo último, em Imaru i, um desses
capangas eleitorais, metido a autoridade, tentou assas
sinar os senhores Antonio Manoel Farias e Alberto
Martins, desfechando-lhes vários tiros. O criminoso é
o individuo JOsé Café - um dos tais investigadores
do Secretário da Segurança - que tem ampla prote
ção dos seus chefes. As vitímas foram atingidas por
dois tiros cada uma, achando-se hospitalizadas,

xXx
O Igovêrno tem conheci,

nnento ainda de outros
crimes praticados pelos
tais investigadores do Se
cretário da Segurança, A

permanênCia do atuad tI1-
tular naquela pasta, dían,
te de tantos e tão dl:'t3ti-

- dos fatos contráríos à or

dem, à tranquilidade e mes;

e, onde seus propósitos de
voltar a atacar suas vítimas,
pois por não matá-Ias se
-Ju�ga frustrado.

Denurtcíar essa grave O·

corrêncía à secretarte de
Segurança talvez resulte eo:n

receber uma gargalhada de
resposta.
Que, no entanto, o sr.

Governador do Estado com

preenda a responsabilidade
que lhe pesa' depois' da mos;
sa ,denuncia.

xXx

O autor desses crimes
como de outros, anda sol
to, como o mais digno e

pacato cidadão. Foi visto

até. em Tubarão, rondando
�i.iBltramente Jl hospital

em que suas duas vítimas
se acham em tratamento,
uma das quais inspirando
cuidados. E o Icriminoso não

Sinistro na IMM causal%mil�ões: �eJ�reiuizos�

VITRINISTA
PRECISA-SE
NA MODELAR
Trajano, 7

CONVITE
I.' Na quarta-feira, 19 ,de
outubro próximo vindouro
às 20 horas no salão social
do Clube "6 de Janeiro" ao

lado do Correio do Estrei
to será realizada uma

conferência sob o tema "Fé
ou Energia Mental" apre
sentada Dor êste Movi
mundo de "O Reino de
Deus está Próximo" cujo
programa é Iariçado no ar

tôdas as cuartas feiras às
19 horas pela "Rádio Ani_
ta Gar,ibaldi.
Para essa conferência são

convidadas as Autoridades
civis, militares c religiosas
(católicas, diferentes de
nomínaçeõs do JpI1otestaJn
tísmo e espíritas), Irnpren;
sa

-

e rádío, Os ouvintes de
nosso programa e a cole
tividade em geral.

Segundo conseguimos apurar, os prejuizos
tantes do sinistro de domingo de manhã, na. Madeirei
ra "Industria de Madeiras Nacionais, SIA", de pro-...

priedade do sr. José Elias, são totais e ascendem a 20
milhões de cruzeiros.

As causas do pavoroso incêndio, que polarizou a

atenção de todos ainda não foram apuradas mas tem
se duas versões: curto circúito ou fagulhas de um fo
guete caido no local.

As duas versões têm cabimento. A primeira, cur

to circuito, coisa perfeitamente cabível, no caso de
defeito' em suas instalacões elétricas. A segunda, com

os festejos eomemorati';os da vitoria dos candidatos
da oposição também' é viável. ,Qualquer que
causa o que restou foi o que se vê no clichê.

,

MrõvoR8iás"ê�õHÂtiü�íüTREMaturi�ãiiEPÔlitica FreGQand0
A fim de inspecionar o 50 Distrito Naval, sediado turidade politica, grande S. L O G A N S

nesta Capital, chegou ontem o sr. Ministro da Mar}, passo para? fortaleci- O pleito passou. Nem todos os slogans ,pas-
nha Jorge do Paço Matoso Maia em convair da Cru- men.to do rsgrme e fé nos saram. Alguns ficaram a esmaltarem a lição .de

.

' ,
destínos desta grande na· verdade neles contida,'zerro do Sul, desembarcando no Aeroporto Herciljo ção.

Luz, por volta das 10,30 horas. , Exemplo:
'A chegada ,ele sua Excia. da

\

importantes declara- C. DE UROLOGIA O povo Só AGUENTA ATÉ OUTUBRO
es'tiverann presentes laUas ções. o VIII Congresso Bl'a. DE 60 I
autoridades civis, militares Depois de fazer .rererên- sileíro de Urologia, pro, Júlio de Castilho discípulo brasileiro de
e eclesiásticas. cia ao caso do porta- movido e organizado pela Comte, deixou para a' antologia política este en-Na Praça XV, em frente aviões, que deverá chegar SocI·ed-".de Brasileira de .

t "Idéí
- -

t I f d "

aláeí t rl M
.

h
c, smamen o: elas nao sao metar, que se un e.ao' P acio, es avam posta- na Semana ,:..a arm a, Urologia terá .como sede o

dos vários pelotões da nos- em Dezembro, e dizendo do Rio de Janeiro. Os traba, Daí porque, positivado que o povo somente
sa fôrça pública, que' foram motivo de sua v.agem la lhos se desenvolverão no aguentou até a data marcada, não se fundiu a
passados em revista. Logo esta' Capital, e afirmando Hotel Glória. idéia anunciadora,
após a ilustre personali- estar ímpressjonado com O VIU congresso de Quem. se fundiu foi o anunclador, que mudoudade foi introduzida no Hospital Naval do 5.0 Dís- Urologia terá lugar de 12
palácio do govêrno, onde tríto Naval 0: princípalmen., a 16 do corrente, ínaugu,

de partido. , .

estava o sr. Governador te com a sede, comandada rando.ss quínta.reíra, em
Heriberto Hulse e várias pelo Almirante Augusto H. sessão solene, com a pl'e-
pessoas ilustres. R. Grunewald declarou que sença dOE! congressistas,
O sr. Ministro .da Mari- o povo brásih;iro, no pleito autoridades médicas ca.

nha fez, na oportunídilide, ele 3 de outubro r;l,eu mos- rioca8, jornalistas e convi_
à imprensa escrita e fala- tras '0.:e ter ,atingLdo a ma- dados.

-;

Enchenle sem dono
RENATO BARBOSA guerra paI' Iconta prúpria. Os !lassas

votos, sem dis.criminação, venceram o

Quando repontam as vitórias, sur- nocivo pod'er e'éonômi,co. No govê'l'no
,gem logo os donos da enchente. O Go- Celso Ramos, o INCO permanecerá, 'co
vemador Celso Ramos triunfou, mas 3 mo dev,eria ter sempre per_w.ane-cido, nãverdade é que a eachente não tem do- área de próspero ban.cj)·.. ·fl1ercantil pri
no. Êle representou uma ,causa, na vardo, mas de uma .)YTôsperidade Que. a

qual os seus defensores vivemos horas partir de 31
.

dê -janeiro de 1961, não
de idealismo e de fé, como se .Jutás- será alca,lli':áda com tanta fadlidad,e e

semos. não pela candidatura oposicio- m..Q..b@zã. Pí'ecisamos conservar o élan
nista ao :!l'0yêrno do Esta� �a.tl-�t);;�

. da luta para as vicissitudes das e'lei
se nos tlvessemos s�)'·a'éio cavaleiros cões gerais de 1962. Teria mesmo mui
Ipara os des�inos l-Hulgentes de uma ia graça perdermos uma .cadeira 110

cr.uzada medlevK Criou-se, assim, o 'Senado ipara Q Sr. Heriberto Hulse, ou
r -r;}fITráp:3iêõl"Ô1ico, - mística dirigida-.- não extir,parmos, em difinitivo, da As

do kosmos para a sensibilidade rec-ep- sembléia Legislativa, Icomo el�mentar
tiva da alma das multidões angustia- operação de limp8za, as perSIstentes
das. Realizámos ü'abalho intenso de sóbras indecorosas de indecoroso e

'conjunto. De mim, posso assegurar não cassado mandato.
haver feito mais que o modesto eleitor -----

qu,e depositou nas urnas o voto decisivo Acionámos poderoso rôlo com.pres-
do nOsso irredentorismo. Somos todos sor,' ___. um por todos; todos por um -,

perfeitamente iguais. que começou par triturar não efetiva-
das ameaças de ridícula ter.c'eira fren
te. Quamfo, .certa feita",,1.o Rio, alguem
teve O' tópete de 'me ralar sôbre êsse
movimento, - batalha de Itararé que
nunca se realizou -, eu disse logo, pa
ra' começo de conversa, que ,a minha
frente já era a quarta, para -combú
ter a te&eira, se esta metesse a cabe
ça para fóra, no cenário político ,cata
rinense. Eu 'só tinha uma reivindica
ção a defender, na eampanha, cujo epí
logo hoje festejamos com abundância
d'alma: - a vitórÍa, .pura "e simples,
de nossa bela causa. Não nos devere
mos, porém, �mbria,gar -com o êxito
obtido. Temos muito chão pela frente,
para nos ,consolidarmos" em definitivo,
nas urnas de 1962. Nossa missão não
se acha integralmente cumprida. Per
sistem, de minha parte, .compromissos
com nOssa terra. Para tanto, todavia,
é necessário que a Administraç.ão não
seja rondada e espreitada pela estrei
teza de interêsses personalistas, a fim
de que o Governador enfr-ente a refré-

. ga fortalecido 'ca.da vêz mais e disposto
a vencer. Por ora, estamos em mei" do
caminho. As cóbra::; do Butantan ainda
coleiam por aí. Já não mordem. mas'
assustam muita gente tímida. Pl'ecisa
mos, em 1962, mostrar ao povo que lhes
foram retiradas, a 3 de outubro de
1960, em Santa Catarina, as vesículas
que contill1ham veneno mortal. Porque
eu nãO' :con-c-ebo vitória de Pirro.

Deverá seguir hoje, via
aérea, para a progressista
cidade de Joaçaba, no q
este, onde exerce com

brilhantismo a advocacia, o

nosso prezado amigo e dís
.tínto conterrâneo, dr. Nel
son Pedrini.

O 'dr. Nelson Pedrini, in
.teligência que honra a mo

cidade oa tarínense, . Verea
dor eleito pelo PSD e tem,
no Legisla,tivo Municipal joa I

cabense, prestado Os mais ...-----------..
relev,antes serviços.
Desde domingo em Flo

',rllancn>olis, o ilust� vísí
,tante esteve em 'contato
com vários próceres pesse
distas ü;atando de as,sun-
tos ,de interêsse da sua co-

muna.

Daí, a confiança que tenho na ad
ministração tão próxima. O Governa
dor do Estado nunca se afastou, nem
se afastará, dos compromissos - e pro
to.c010s, assumidos e assinados com a
-entente cordiale da::; ,legendas conduto
ras da vitória. Os partidos e as valo
rosas dissidências da UDN e do PSP
serão o veículo natural do eleitor. Essa
técnica, na serena exe.cução do regime
democráti,co·, como ú praticado nO país,
reforçará. s,elecionará e benefi.ciará a

'Tealização partidária. Não valerão 'so
licitacões individuais. E deve ser as

sim,
.

e só .poderá ser assim,' para a

consolidação da conquista e para a

permanência das fôrças coligadas, que,
dentro de dois anos, deverã,o enfrentar
as eleições gerais.

Elimina-se, dess'arte, a legião, sem
pre alerta ás eleti'izant,es .clarinadas
do su-cesso, dos amigos de Primeira Co
munhão do vencedor, omitidos como
damente nas agl'lU'as da luta, no con
vidativo resguardo para a particirpa
ção nas- 'compensações possíveis. Quem
quisei' fazer política filie-se, primei
ro, a um partido. Sirva-o. Lute por êle.
E,ngrandeça-o. Quem não entender as
sim a conjuntura, tenha o d'estemor de
proce€ler como eu proced-o: - compre
metralhadora em prestação, sem entra
da e sem fiador, e sáia por aí. fazendo

xxx

Nem sempre o slógan, <;Iue é 'uma oração
sintéU�a, exprime um juizo, Muitas ve",'es expres.
sa mesmo a falta de juizo:

"Nunca foi tão faci! escolher o melhor!"
O .iuizo perfeito mandaria alterar: Nunca

foi tão fácil escolher o mais facil ... para a opo-
sição ...

xxx

1'0 velho colono está de volta ... " CQmo
nunca jamais houvesse S�GloHq;-ioltou
mo .. _r li) ;ser.. Q que-era;--"

.. -

Mas governador, não I
xxx

"Não troque o ,celso l1elo duvidoso". Grande
e aCelsado slogan I

êle
mas-

x x x

"Lrineu, vai que é mole!" Êsse faz lembrar
Chul'chill, falando na Câmara dos Comuns,. ao

vencer a guerra. O grande estadi.sta e guerreiro,
em certo momento, .falou mais ou menos assim:
"Quando venceu a Europa, ..

Mister HltIer deda
rou que a operação seguinte seria a de tor,cer o

pescoço doa Inglaterra, como se faz a uma gali�
nha. Agora QU respondo: Mas que galinha!!! Mas

-

que pescoço!!!"
O sr. Bornhausen, empm:rado ,para a moleza,

poderá. mandar chamar o Ghisi, autor do slogan,
para o desabafo:

- Mole é teu miolo ...
x X.x

Do Esperjdião, embarcado:
- Zanhor nagudo bqlitica ramo munto

ingrato!! I
xxx

Os slogans às vezes ,continuam passandO do
pl'esente _para o passado e alcançando formas ne.

gativas no futuro:
"A UDN de Santa Catarina não mais será o

que já foi: o meu dinheiro."
xxx

A política não é apenas a arte de engolir sa

pos. O seu estômago semelha ao do avestruz. O
sr. Carlos Lacerda, por exemplo, está engôlindo�
em sêco, a teoria da maioria absoluta, que tanto

pregou e defendeu ...
xxx

Mas de todos os ,slogans o piOl' Para eles, é

aquele que Jânio repetiu antes, durante e de'pois
da eleição:
{

QUER
"NÃO TENHO COMPROMISSOS DE QUAL
ESPf�CIE COM PARTIDOS POLíTICOS."

r��"'=..

""",,�,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


