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Os flagrantes acima foram tomados, ôntem pela manhã, no Aeroporto Her

cilio Luz, por ocasião da ida ao Rio dei Janeiro do sr. Celso Ramos, gover
nador eleito de Santa Catarina e espôsa, da. Edith Ramos. Do concorrido

bota-fora, ao qual compareceram numerosos familia'res, amigos, correligio
n\rios e admiradores do ilustre homem públi,co, destac;amos, ao alto o go

vernador eleito e senhora rodeados por seus filhos, genro, netinhos e amigos.

Logo abaixo, o sr. Celso Ramos entre o pll'efeito eleito, de Tubarão, sr. Dilney
Chaves Cabral ,deputado Waldemar Salles e o procer perrepista sr. Helvidio

Velozo. A seguir, 11m bate-papo cordial com o dr. Elpidio Costa de Souza,
'eng'enheiro-chefe do DNER de Santa ,Catarina e dr. 'feodoro L�lis de Oli

veiil'a Leite, Diretor de Administração da referida repartição e, finalmente,' o
casal Celso Ramos, ao dirigir-se para aeronave

INGLATERRA, PARTIDO CONSERVADOIR PROCURA
FO'RTALECER A ALlANC! OCIDENTAL

t '

I ISCARBOROUGH, Ingla
terra, 12 (De Tom O'Chi1-
tree, 'da Associated Press)
- O PaDtido Conservadbr
da Inglaterra se '!àesUglou
inteiramente do movimen
to de neutralidade que vi
sa ,abolir as armas :nuclea
res e Que está recebendo,'

agora, forte impulso no

país, Com um SÓ voto con

trário, os 4 mil delegaf!os
na conferência anual dos
conservadores apoiaram a

inici3!tiva Que pede ,à In_

glaterra palra manter seu

IPoderio nuclear
_

indepen
dente. A resoluçao tambem

pede ao governo ,do primeiro
ministro Harold Mac Mil
lan para fortalecer a alian_

ça ocidental e para incre-

mentar a ,cooperação com

'!Washington sôbre as,sun:
tos relaciona'o:os com a de
fesa atômica.

BUENOS AIRES, 14 (FP)
_ A crise governamental
provocada pelo exercito
argentino roí resolvida
durante uma reunião en

tre os chefes militares e o

presidente Arturo Fron

nízí, realizada ontem à
tarde na Casa Rosada. Ao

sair da reunião, o mínís,
tro da Marinha, contra
almirante Gaston Clemens,
declarou que "há uma so

lucáo", recusando-se a dar
maiores detalhes.
Pouco depois, o general

Carlos Toranzo Montero,
comandante em chefe do
Exército, declarou: "Pode
Se considerar que a situa
cáo está resolvida". Acres,
êentou que as Forças Ar
madas . apenas "expres
saram a sua inquietação
diante de certas políticas
do govêrnc". -"Não exer,

demos pressão sobre o go
verno,

.

a situação está
muito calma", concluiu,

O Colégio Militar e a
Escola Superior de Guerra
fizeram saber, de seu lado
ontem, à tarde, qUe se

opunham à renuncia do
secretário ,da Guerra, ge
neral Rodolfo Larcher. Um
comunicado do Serviço de
Imprenea da Presidência
da Republica anunciou,
pO,steriormente, que o pre-

"0 E SI A DO"
Defeito técnico na nossa,

impressora

alguns que, em-reparos,

bora de, pequena monta"

não nos, permitem circule.,

mos aJuanhá, sábado. No

.

entretanto, no dô�in�o, 'di)
1 .l

16, v',ltaremos cnm �l1içko
normal de ,),2 )lí,giÍlas.

Reunião· com
RIO - O sr, Jânio Qua

dros presidirá, provável,
mente domingo, no Palá
cio doe Campos Elísios, a

primeira reunião dos go
vernadores eleitos pelo sís,
tema político que o apóia.
Deverão estar presen

tes, além do anfitrião, sr.

Carvalho Pinto, os gover
nadores Magalhãe& Pinto,
de Minas Gerais, Carlos
Lacerda, ,da Guanabara,
Aluísio Alves, do Rio Gran
de do Norte, Nei Braga,
do Pn,xaná e Luís Caval
canti, de Alagoas.

'

Só EM DEZEMBRO

a ,

sídentg Frondizi recusou o

pedido de demissão, e que
o general Larcher reas
sumirá "com plena auto
ridade suas funções". Lar ,

cher, como se sabe, havia
pedido demíusão terça-fei
ra à noite, pressionado por
uma ala do Exercito que
apoiava Toranzo Montero
comandante-em-chefe do
Exercito Toranzo Montero
não quis comentar, ontem
à noite, a decisão presí
denclal, que, segundo pa
rece, fez reanimar a crt,
se.

C> presidente Frondizi
dírígíu ontem uma men

sagem radiodifundida à
Nação, em que afirmou
que algumas forças esta.,
vam pretendendo derrubá;
lo, mas que não renuncia
ria "em qualquer círcuns.,
tancía", -P>rondizi declarou
que eontínuará sua polítí;
ca de colaboracão com os

capítals e>ltrangeiros. Co
mo se sabe, a atual crise
foi provocada pela posição
do Exerfcito a certos con
tratos com as companhias
petroliferas estrangeiras e
a ínveetímentos de capí ,

tais estrangeiros. Como se

sabe, a atual crise foi pro
vocada pela posição do
Exer::ito, a certos contra
tos com as companhias
petrolíferas estrangeiras e
a Investimentos de capí,
tais estrangeiros na índus
tría sidertrrgíca, contro
lada pelo Exercito. Fron ,

dizi declarou que deposi
tava a i.::n'te de seu gover ,

no "no povo argentino e
em Deus. Não renuncia;
rei. FicaJ:ei em meu car-

go", ,',

Os chefes do Éxercito e
da Marinha conferencia

. ram ontem à tarde lon,
gamente -com o presidente
Fl'ondizi.

• Posteriormente,
declararam-, que a crise
"estavã resolvida" mas
não indicaram como, De

,qualquer forma, o minis-

tro do Interior, Alfredo
Vttolo, declarou à ímpren.,
sa que Frondizi não pre ,

tende demitir o seu Gabi
nete, qus era uma dae
exigencias dos militars. A
situação permanece calma
em Buenos Aires e nas

províncias, mas as tropas
continuam em estado de
prontrdâo.
Funcionario� do governo

norte-americano expres,
saram ontem profunda
inquietação pela nova cri
se que enfrenta o' governo
argentino. O Departamen,
to de Estado acompanha
atentamentg os aconteci
mentos. Um' funcionario
do Departainento de Esta
do declarou em particular
que a crise é "uma verda,
deira tragedia". Existe
especial ínquíetaçâo em
relação à suposta oposição
militar à entrega de jazi
das netrolíteras de Como
doro Rivadavia à explora,

ção particular. O aÍvo
principal do grupo decidi
damente nacionalista de
dirigentes militares, se

gunda despachos chega,
dos aos E�'�ados Unidos, é
a ministro da Economia,
Alvaro Alsogaray. Durante
uma recente víelta aos

EUA, Alsogaray havia sido
aclamado pelos altos cír
culos financeiros norte
americanos pelo seu pro
grama eeonomtco.
Soube-�e que Alsogaray

(provocou intensa c1.'(t\tica
nos circulas militares ar,

gentinos pelo -suposto pla
no de abrir a índuetría
siderurgica à empresa par
ticular. A produção de
aço na Argentina está sob
controle do Exercito, por
»er considerada essencial à
defesa ·nacional. Esta pra
.tíca tem sido denunciada
pelos economicos do Fun
do Monetário Internacio
nal.

:,OEA JUSTIFICA A D!EMISSÃO DE UM,
ALTO FUNCIONARIO

WASHINGTON, 14 (V.A.)
- O secretário geral da
Organização dias Estados

'Americanos informou ao

conselho da .OEA que esta;
va zelando pelos interêsses
da Organização quando
despediu um dos seus mais
altos colaboradores. Trata
se Id'e Cecília Morales, nas,

cido na Argentina, que foi
despedido em 13 de sstem,
bro,

Er,al chefe do Departa
mento Econômico e Social.
A remoção deu lUigar a uma

,car1a do Con'selho E'co_
nômico e Social Inter;
amerícano,

' expressando
"preocupação' pelos ereí
tos que pudes:se ter sôbre
Os estudos econômicos que
estão sendo preparados pa,
ra a próxima conferência

governa�ores será �omiogo
o .sr. Jânio deverá possibilidade de entendi,

anunciar aos governado; menta entre eeu govêrno e
res

A

ae diretrizes do seu o PTB, cujos principais
governo mas, lhes dirá dirigentes não desejam
tambem que so em dezem- J,jeassimilar aos seus qua-
bro dará a conhecer a dros o dissidente Ferrari.

composição �o seu Minis- O "r. Jânio Quadros es-
térío, cujos titulares esco , taria sendo aconselhado a
lherá livre de compromís- escolher para a pasta do
SOfl partidários.' T,rabalho um membro do
FERRARI CONDENADO partido que, o tendo apoia_
Sabe-se que a candida- do para a presidência,

tura do sr, Fernando Fer_ haja se mantido fiel à
rari ao Ministério do Tra- candidatura partidária do

balho está condenada, por sr. �o�o .

Goulart à, :vi.ce-
,ter sido ponderado ao sr. presldencla da Republlca.
Jânio Quadros que tal es- O nOl?-le geralmente apon-
colha afastaria qualquer tado e o do deputado Mu_

rilo Costa Rêgo, do PTB

pernamtlUcano, que fêz em

seu Estado a campanha
"Jan'.Jan". Embora não
obtiveS8e o endosso' do seu

partido, o sr. Costa Rêgo
levaria sôbre o sr, Ferrari
a vantagem de não ter
combatido o próprio diri
gente máximo do PTB.

X CONGRESSO PAN-AMERICANO DE
ESTRADAS D'e 'FER'RO

RIO, 19 (V.A.) -

Reunind'o países do Conti
nente e observadores das
nações eurO'pé�a'S, i,n,stala
se hoje, nesta capital o
10,0 COlljgresso pan_At'l"l\Ito
ricano de Estradas de Fer_
ro. O conclave aue se vai
realizar pela segunda vez
no Brasil, será inaugur,alfla"
no Copacabana, Palace.

'

O conclave terá ,três fases
distintas. A primeira ocor
rerá no Estado da Guana
bar,a: a partir de amanhã,
rEs)illa fase iserá: Id'edicada
inteiramente às providên_
(1ias de cará\ter técnico,
com a lej.,4Ura e debate de
157 teses apresenta;das e
escolha pelas comissões das
teses venqedOn3.s. Os tra-
tlalhos Cig,colhidos, serão

pl:emiadõs cam um total de
três mil l(ljólares e mais
cem mil cruzeiros, êste úl_
tirno dGit'agão da RFF.

No ,dia 20 do corrente,
o Congresso pas,sará a fun_·
cionar em São. Paulo, ond�
os._, congressistãs assistirão,
no dia seguinte a il1laugu'
ração da Feira, /Inter�'lacío
nal de Ibirapuera. A delega_
ção visitará alí <'l,S ·princi
pais industrjas brasileiras
de materLal ferroviáritl. Fi_
nalmente ã 27 '(l}Q. corrente
Os congressistas se trans_
portarão pa:ra Brasília" on_
de o Chefe do govêrno, sr.
Juscelino KubUschek, en-

'cerrar�
'co'nd�l,V.e.

slolenemente \ o

vem de 17 anos, que subiu
na tribuna, desferindo_lhe
várias punhaladas.
f\sanum.a fiai colnduzido

imediatamente para um

hospital próximo, mas fa_
leceu, vítima de um� pro-

MINISIRO 6AL10'T" SEGUE HOJE
PARA BRASltlA

Luíz Gallotti foi um dos
qua,tro mlnistros cio STF
Ique se opuseram à mu-

õança precipitada daquela
Alta Côrte de Justiça para
Brasília e assim o fez jus
ta.mente por concluir que
não havia, então (abril do
corrente a'n:o) condicões de
habilidade ,na NOVACAP,
tendo se baseado no laudo
do arquiteto Adernar Ma_·
;rinho� 10 ministro '" Lui2i
Gallotti, que deverá julgar
em Brasília importantes
feitos de que é relator,
viajará em companhia de
sUla espôsa.

�l1iter,amel�icana. '!Iara ta;
lou ante o conselho, coisa
pouco usual, sem mensio
nar Moraleg pelo nome drs,
se que "existia não apêríãs
uma disparidade Id'e crtté,
rio administrativo entre o

secretário geral e um de
seus mais altos colabora
dores, . como também um
conflbto entre a forma de
proceder de um funcioná.
rio leia União Panamericana
e Os interêsses da Organí
.zação. Mora dtsse ainda
que tirou o pôsto de Mora,
Ies "quando cheguei à con
clusão de que seu procedi.
,menta era ineompatível
com os pricipíos e normais

que regem a União pana
merícana", Declarou que o
trabalho do Departamento.
Econômico prossegue com

,',pe:rfeita i normalídade",
Disse que desegnou um

grupo de peritos para que
o ajudem a preparar as

recomendações para a re
forma da divisão econômi
ca. As recomendações serão
apresentadas a uma comís,
,são especial de alto nível,
que se reunirá o mais �_
dar dentro de, 60 dias. Re'-_
l�tivamente a êste assunto
disse 'que designara como
seu representante especial
em assuntos econômicos e

sociais Jorge Sol Cas·tella_
nos, d'e :!Dl Salvador. Sol é
decano dia Escola de Eco
nomia da Universidade de
EI Salvador� ex-ministro Idle
economia e ex_membro da
Ijl�nta diretora do Flundo
Monetário Internadon�l.
Entre o.s perttos nomead:os
figuram Romulo de Almei_
da, do Brasil; Alfredo Na
varrete, do México; DOl1iaMI
Stone, dos Éstados Unidos;
'Juan Campos, Catelin da
,Ar�entina; Pedro Iraneta,
>do Chile e João Oliveira
Santos, do BrasiL

I

L i d e r socialista
assassinado

TOQUIO, ,14 (F.P. -

Inejiro AS3lnuma, líder so
cialista japonês, foi assas

sinado, ontem, perante mL
_lhares de !pessoas, que o.

ouviam pronunciar um Idis
curso político, po�· Um jo-

Seguirá hoje para BrasÍ
lia de automóvel, o' minis_
tro Luíz Gallotti, do Su
premo Tribunal Federal. O

Iministro Gallotti não o

cupará, ;na NOVACAP, o

'apaI1tamento que lhe foi
ides.tina,(l'o. Fica:rá em ho_
tel. 'Sua preferência, alás,
em Brasília, não é defini
tiva, de vez que pre_
tende observar se

existem, de fato, 'collqi
ções de habiUd'ade, naquela
ci'd'ade.

A propósito, conVem es_

fefareeer que o Im�nistro

ífundia ferkliai no ooração.
Seu assassino, o jovem es_

jtud3lDite Mortt,o)ylal Yama
guchi, foi Icl'etido e identi
ficado pela polícia no pró
prio· lugar do crime.

'

Os espectadores viram o

adolescente surgir na tr'\.
buna e, antes que altúem
pudesse reagir, brandiu um

grande punhal, que levava
escondido sob seu imper
meável, e la,punhalou Asa_
numa, no peito. Enquan;t_o
êste tombara, o 'jovem lhe
deu outra punhalada nas

costas. A cena não idiurou
mais do que alg·unsl segun-
daR.

'

A policia deteve imedia
tamente o assassino i;!! �Iam_
bem um grupo de jovens
direitistas, que, momentos
antes, atiravam alguns ob_
jetos sôbrc a tribuna, pos
sivelmente para distr,ail' a

atenção dos ora,dores e per_
mitir que yamaJguchi che
gasse "té eles. O punhal
usado pelo assassino ti,nha
4a centímet"ros de compri_
mento,

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE:

_ sr. José Pereira de' Car-
valho

- sr. Felix Langer
- sra. Elizabeth Malburg
-, sra. Celeste Beduski
_ !';ra. Marilde Boetecker
_ sr. João Gasp'ar de Bar ,

ros Saldanha
!';rta. Antonieta Gomes

sr. Antônio Platino

_ sr. Péríclea F. da Sliva
- sr. dr. Eduardo Santos!

Lins
- sr. César Vieira Ouriques
- sr. Lênio Rocha
- sr. Jalme Sá
_:_ sr. Aldo Antônio Peluso
- sra. Alcioni Marie da

Rosa
srta. Hilda de Oliveira

srta. Lubélía Dutra
sr. Haroldo Soares

J.

"fl
.:)�
o '

sb

APEDITIVOS
�USICAOOS
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�� LII.=-�D�IA;Q�IA=M�E;NT;E:·�0A�·�S��:��S:��3��:.����::;:��_Érrol"
IlrrBD.!'
. j{w""I'!-.---------
cbntn
_s'wM

P.Brfl·',
_ mUJ. "'\-.0;.,. .,.;,_.�_....�
o 9IJP'
o:trr9I'fij
I [!'YJ 9JJ'�.!!'!.,.,----
"9br:!Jilnm·· OSVAL/)O MELe
IIl1l 110H�..AMPANHA DE "AJUDA A FLORIANóPOLIS" -
<WJl L·I.(;clDepois da nobre e aplaudida ação do "Rotary Clube"
?'J; 'la'ésffitl'l�idade movimentando a referida campanha e já
=;';�l<JfdlÁlf���pomendado um grande número de cestas para
oi;19�0).,��.cct!:l.�papéis, etc. que serão, tão logo cheguem, colo
_ jwoadmt$lIInes, principais pontos da Capital, ninguém mais
.hvirt[��iilJ'pl�tar sua cooperação.
-'J�j �lJ3:rrNR.s,.E�her queiram quer não os aguas-paradas- os-':lH _"�llJ .110 '3

. .

ti Ih d;)j(lIJmlCeq,�§s� � pessímístas, con muaremos ma an o, ma-

OIflOJha'ooOg ísempre ..
IJli::J'3q;;.0 .SlêJ1��@ál§; as capitais crescem, ,progridem, vencem,
'l ;?o�tll.l�(te:.>Flelq>4álnópolis ficará desatenta e esquecida ?

_.r:lb1P.C�I�cr_.&;�.eremos somente dos poderes públicos.
�J 108 .ro cvr.G�.

d_003: eb :rt'�!}�:!fIJ1d a deve ser de to os.

ob 9b!l!Ji�ª�.ltll!JmJll!unícipe tem obrigação de zelar pela coisa
'J!.l o].1lfi.b'licrli::-X'3 :IOb!
nb o'!dmU8l'l.lH:!n%»do a limpeza da cidade, evitando pizar

0JbfIl�'Kbl��) o�'IlctjctJteiros dos jardins e tantas outras coisas
. "lao(_0crq9Jt! ltJ

d
-

I�obj}l:l.Hrorpe�t-W'am a e ucaçao popu ar.

í9m(A '36>SOlarimrotamentos na própria Praça 15, onde afluem
-!;\Il dll.Stld�atWs de toda a sorte, a turma de malandros que
blcf19Q,e;Q.il�fJ%.l,papos e rasteiras do Olívetru Belo, subindo
" ob{fi,Ü Clo5nj",.' .

"\ hj%jft5vo),'8s e estragando tudo, cada vez mais se acen-

�;9[tj1#t. �fJ ativa deve ser a fiscalização policial e tam
f1'!i'l.J:ifím cai:icdos guardas municipais.

. 1i;;:Jn

CLUaE AEROMODELISTA "SANTOS DUMONT"

oSiestejos
da Semana da Asa contarão neste ano

� monstracões de acrobacias de aéromodelos, que
lr..Io >Í!'igidas' pelo Sr. Major' Aviador Alberto Bins
Neto, comandante da Base Aérea de F'Ioi-iauópol is.

Haverá interessantes competições e distribuições
de prêmios aos que mais se salientarem.

A segunda demonstração efetual'-se-á no .campo do
.üL;.>Fig.�leirense F. C. no Estreito em data de 23 do corrente,
- 'J e1HWúrme foi programado.
. c!ffhY
-jJu')flj
_c'J'!({ oaE NÃO SE ESQUEÇAM Cidade lim:@a depende

.de você.
o wr,'1i
",ru .l.<I!�' � '._lir9j]?';�
lWJ I] j
I;Vr,V9 PARTICIPAÇÃO-'l'�qfo,

_w'.1\ Reni Machado e Sra. participam aos parentes e
� llJ-n[:

pessoas amigas o nas,cimento de sua filha Ivone,- 'Jfff
"en ocorrido dia 10 do corrente na Maternidade Carlos
JjIJ'J Corrêa.
_nlf

- );i

..-.!l

r,(J

.e'

EDITAL DE CONVOCACÃO
. ,

A Diretoria do Clube C. R. Limoense convoca .de
acordo com seu estatuto, os 8enhores associados para
ao Assembléia Ordinária, dia 14 do .corrente, hore, às 20
horas em sua séde social, para eleição do Presidente,
que d�v,erá regel: os destinos do referido Clube no biênio
de 6/11/60 à 6/11/62.

A DIRETORIA

No clichê - Ocasião elo coquetel oferecido as debutantes do Lira T. C., na residência
do Sr. Arno Buerçet em Blumenau, Obser va-se no centro a elegante Sra. Adelaide
Buerçer, que homenageou as meninas-mo ças que se apresentarão amanhã, no

"Societn)" da RAROSCAP.

O "SOCIETY" está pronto para o gran- A PASSARELA para o desfile das de
de baile de amanhã no Líra T. C. com a butantes terá de altura quarentas centí
apresentação das graciésas meninas- metros apenas.
moças de 1960.

FOI inaugurada no dia 9 p.p., a Exposi
ção de Pintura e Desenho de: Hassis -
J. Plat - Meyer Filho - Mund Jr. -
'I'ercio da Gama - Ve cchietti, na Ins
tituto Brasil Estados Unidos.

O COLUNISTA está com a responsabi
lidade de apresentar um número especial
da Revista .em Homenagem as �'DEBS"
de 1960.-

ESTÁ marcado para às 24 horas a apre
sentação das debutantes. Maria Concei;

A FARMÁCIA Catarinense, está mos- ção da [Silva, abrirá o desfile.
trando as fotográfias das debutantes de
1960 do Lira T. C. A ORDEM do desfile das meninas-mocas

foi feita por sorteio,
>

O QUERÊNCIA Palace Hotel, homena-
geará hoje, as debutantes de 1!.lBa, com KATIA Pereira Oliveira e Maria Helena
um "Cock-ta il", Bétega, duas debutantes de Curitiba,

chegarão amanhã.
NO PR,óXIMO dia 1 H, acontecerá o En'

, lace Matrimonial tle- Hemengarda e Da
niel, na 'Capela do Divino Espírito San.
to. O colunista agradece o gentil convite.

O "SOCIETY" do interior do Estado,
estará presente no baile de amanhã, notLira Tênis Clube. f
DUAS valsas serão tocadas para as ti
"DEBS" dançar, a primeira com Os pa- I
drinhos ·e a segunda com os. ,. Não ha, )
verá' interrupção.

.

1
APóS o desfile das "DEBS", serão li- �
das duas mensagens procedentes de l
Curitiba, uma da S. Thalia e outra do
Country Clube. A seguir serão entre
gues os brindes .. ,

AULAS DE RAIVA
- Lê! ... gurnbadre, desta vez fumo de gruta!
Qual o. quê! Foram de greta, ante a raiva do

Paga-Pago que pagou e desta vez não vai receber o

dinheiro usado na cabala, os dois funcionários pes
seddstas lá da Ford. Quando o Paga-Pago constatou '

que existiam .mais dois, deu vazão ao despeito e à
mágoa da derrota, descarregando sõbre êles a cele
bérrima "raiva udenista", Deu lições de raiva, bo
tando na ma, sem dó nem piedade, os empregados
que não pensavam pela sua cabeça. A resposta para
esse uso e abuso, será dada o fátuo e vaidoso Paga
Pago, na repulsa do pOVJ;l se ele tiver a veleidade de
candidatar-se outra vez;' isso agora, porque a outra,
il definitiva, só o diabo poderá dar, ao cobrar da al
ma penada as injustiças que fez ao próximo, . ,

SIMõES IMITA GUEDES

IQuando Mario o coronel, por causa de Mario o

sargento, foi atacado de tríscaldecafobía, além de
prender, exilou os oficiais que tiveram a infelicidade
de ficarem sob o bastão.

6 Capitão Paulo requereu habeas-corpus que
veio para o Tribunal. Solicitada a informação, Ma'
rio o coronel, não teve pejo, nem coragem, nem res

peito ao pôsto. Mentiu e mentiu descaradamente, cri.
minosamente, porque mentiu ao Tribunal que louvan·
do-se em' informação de. COMANDANTE não sabia
que estava tratando com um comandante' mirim, {

negou o recurso legal ao oficial injustiçado.
Pois bem, agora, Simões repetiu o triste e vergo

nhoso feito. Informou ao Tribunal que. o Sargento
Porta não havia sido detido, nem estava detido. Con
tudo os maquis informaram que na parte de dia es
tá registrado que o Sargento Poeta foi detido para
averiguações e estava a disposição do Comando, no

quartel. n
Simões imitando, nivelou-se ao Mario o coronel'Bque foi o pior comandante que a Polícia já teve.

.

HOJE, às 20 horas haverá um ensaio
para os padrinhos e debutantes no Lira
'Tênis Clube.

O CLUBE 15 de Outubro, comemorará
amanhã, o seu 39.0 aniversário de fun
dação oferecendo aos associados o baile
das debutantes de 1960, com as gracíõ-,
sas meninas-moças: Rosemari Vieira,
Léa Linhares, Normecila Souza, Lin
daura Silva, Dalva Minela, No,rmeci
Souza, Sueli Mesquita, Helenita dos
Santos, Helia Silva, Anna Maria de
Souza Leal, Rosa Laundes e Arlete
Cardoso.

AS SRAS. mães das debutantes recebe
rão de suas filhas uma rosa,

NO DECORRER do baile o colunista
apresentará as "DEBS", aos cronistas

VERA Bonassis, desfilará com um bo- sociais convidados, juntamente com os

nito vestido confeccionado no "Atelier" membros da Diretoria do Lira T. C,
da Sra. Olga Mafra.

o SR. Manoel Garbellot.o, está decoran ,

do os salões do Clube da Colina para o

baile das debutantes,

"CALÇADOS Três Garotos", inaugura
amanhã, éom um "cocktail" às 11 horas,
na Rua Tenente Silveira, n.? 15. Agra
deço pela gentileza do convite e estarei
presente,

DESEJOS
O Luiz Polli
O que eu queria mesmo, o que tinha vontade era

comer unta marrequinha
.

do Palácio, rechead� no

fôrno ...
O Varelão
Póde deixar! Qualquc.>l' madrugada dessas, eu

caço umas duas p'ra você, ' ..

GOZAÇãO
- Lanterneiro, é verdade que o Jânio vai con

vidar o Irineu para Ministro da Agrícultur-a ?
- At; tú! Faz favor! Até você Vassoureiro vem

com essa gozação pessedista?
- Gozação pessedista? Não "te entedi-te'"!
- Claro! Depois de rtdicularlzarem o "velho

colono" continuam rindo com essa de botar o colono
na agricultura ...

Colono já veio tarde,
E grande surra levou;

. Bem quietinho, sem -alarde,
Se foi p'ra barca e voltou.

.S:"%%SS%'bSSS"!ê"'S'� Y# A
le JJá.....
;S%SS%SSSSSSSSS%%%%'SSSS

-

ATEHCÂO.

,
AS ANTIGAS CABELEREIRAS DO SALÃO
FLÓRIDA, AVISAM AS SUA.S AMIGAS E
FREGUÊSAS, QUE EST,ÃO TRABALHANDO
À RUA TRAJANO s» 26 (Antigo Rancho ela
Ilha).

'RECEBI os vidros de extrato. 11.° 5, da
Atkinsons para as "DEBS" como home- ENVIEI um convite para o Cronista
nagern. Social Dino Almeida, do Diário do Pa-

raná.
TEREZINHA GONZAGA, será coroada
1\0 baile de amanhã, RAINHA DO LIRA ELIZABETH Arden, homenageará ama

� TÊNIS CLUBE. A srta Maria Clotilde n hã, as debutantes de 1960.
� Araújo, entregará a faixa simbólica,
�S$SSSSS%SS$SS%%SSSSS%SSSSSSSSSSS%S%SS%S%iSSS$S%%%%Sg�LSSSSSSSSS,

VENDE-SE
AS SEGUINTES PROPRIEDADES:
Rua Conselheiro Mafra, 168 -

Rua Alvaro de Carvalho, 41
Rua Tte. Silveira, 77 .

Tratar com Paulo Silva - Rua .Irrnão Joaquim, 25
NESTA

,Conselhos, de Beleza
BANHOS DE VAPOR PARA' se está em face de uma espalhe, ao acaso faça mna

LIMPEZ.A DA PELE cutis oleosa e sujeita a cra_ espécie de funil, tubo ou

vos e espinhae. D um modo canudo útilizando uma fo
geral os banhos de vapo.r lha de papelão de modo a

. podem ser realizados

qUinol
transmitir o vapor da pa

.zenà:lmente e de preferen- nela para o rosto. Caso não
cia pela manhã. Nos institu_ disponha na ocasião de pa_
tos de beleza ha aparelhos' pelão poderá lançar mão de

especializados para eflse fim uma toalha, ajeitando_a do
mas iremos ensinar adian_ modo já explicado acima. A
te um meio pratico e ecoo' distancia entre o recipiente
nomico de Se fazer uin ba- e o rOi!to deve ser aproxi
nho de vapor em casa. madamnte de meio metro
Ponha numa panelinha -

e a duração do banho de
esmaltada ou mesmo de vapor levará uns oito a dez
aluminio um litro de agua minutos.
corrente e deixe_a ferver.
Junte um pouco de folhas Após a vaporização e com

de alecrim ou malva. Logo o allxilio de um paninho
que a agua estiver fervendo faça uma leve pressão so

retire a vasidha do fogo e bre os pontos onde ha cra_

receba sobre o rosto os va- vos a fim de retirá-los.
pores emanados da agua. A Não é necessário extraí-loEl,
fim de que o vapor não se caso não saiam desse modo.

Dr. Pires

Embora. a agua e o sabão
constituam o melhol' meio
para o a9seio da cutis, na
certas especies de pele en_

tretanto, que necessitam de
outros recursos para que se

vejam livres de determina
das impurezas. Os oremes,
oleos e loções de beleza
tambem não são suficientes
para aliminar algumas im

perfeições e proporcionar
uma limpeza profunda do
rosto. Ê necessário recorrer

a algo '-'lUe tenha um maior
poder de penetração e, nes
se caso, os banhos de va

por têm uma indicação
precisa, Sobretudo quando

Se insistir a pele ficará que dá compensa larga_
machucada. Enxugue bem o mente- o enorme beneficio
rosto com uma toalha fel- proporcionando á sua pele,
puda e aguarde pelo me_ tornando_a fresca, macia e

nos uma hora antes de ini� livre de muitas impú,rezas .

ciar a maquilage habitual NOTA:' - Os nossos lei

para que a pele possa res- tores poderão dirigir a cor

pirar durante esse tempo. respondencia desta secção
Eis, resumidamente, algu- diretamente para o Dr. Pi_

mas vantagens do banho de res, Rua México, 31 - Rio
vapor. O pequeno trabalho de Janeiro.

PRO·FESSOR
.AULAS PARTICULARES PARA ALUNOS DE
-GINAlSIO CLÁSSICO OU CIENTíFICO .

RUA MARTINHO CALADO, 23
(Chácara do Espanha).

RAPAZ PARA BALCÃO E CARTAZISTA
na MODELAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-EDITAL DE CITAÇÃO, COM
O PRAZO DE TRINTA DIAS
DE INTERESSADOS AU�
SENTES, INCERTOS E DES_

CONHECIDOS.
O Doutor Manoel Car
mona Gallego, Juiz de
Díreíto da Comarca de

Tijucas, Estado de San
ta Catarina, na forma Ida

lei, etc ...
FAZ SABER, a todos quan

tos o presente edital de ci

tação, com o prazo de trin
ta dias, de interessados au;

sentes. incertos e desconhe
cidos, virem ou dele conheci.
mento tiverem, que por par
te de Pedro Antônio Ide Si.

mas lhe foi diriJgida a petí
cão do teor seguinte:
;'Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi.

to da Comarca. Pedro Antô-
. nio de Simas, brasileiro, com
60 anos de idade, casado, la·
vrador, residente em Morre

tes dêste Município e Co.
mar�a por intermédio de

seu Assistente Judiciário e

procurador no fim assinado
(does, juntos), vem perante
V. Excla., com o devído aca

tamento, propor a presente
Ação de Usucapião !'ls�riba�o
no artigo 550 do COdIgO CI.

vil, com sua redação altera

da pela Lei n. 2.437, de 7.3-55
no decurso da qual, sendo
necessano, PROVARA':
1.0 _ Que, há mais de trin
ta anos, está 'na posse de

uma gleba de terra, .Iocalíza;
da no lugar "Morretes", a

qual mede 200 metros de

largura por 270, ditos de

profundidade, perfazendo a

área de 54.000 metros qua
draldos; confronta ,3 Leste,
onde faz fundos, com o tra,

vessão geral, em terras de
proprietários ignorados; ao

Norte com Marcílio Marcoi:

da Silva e ao Sul com o Rio
dos Morretes: 2.0 - 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 ta,

milia, com o cultivo de café
� banana; �.o - Que, em fa
ce do exposto, pretende le,

gítímar sua situação de fato,
na. forma dos artigos 454 e

seguintes do C.P.C., para o

que requer a V .Excia. desíg
nação de dia, hora e local
para justificar sua posse,
ciente' previamente o Orgão
do M. Público, com citação,

.

após julgada por sentença, a

justificação, dos confron
tantes conhecidos do imóvel,
do Dr. representante do M.
Público nesta .Comarca, dos
interessados ausentes, incer.
tos e llesconhecidos, por edi.
tal de trinta dias (Art. 455,
§ 1.0, ,do C.P.C.), bem como

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

Florianópolis por precatória
a ser expedida para o Juizo
.de Direito da 4.a Vara de

Florianópolis; todos para a.

.companharem Os têrmos da

presente ação, até final sen
tença" a fim '�e· que, no pra.
zo legal, qUerendo, a contar
da' citação e :sob as penas· de
,revelia apresentem contesta
.ção. 6.0 - Não sendo contes_
tada a ação, requer de pla
no a procedência da. mesma,
ausentes, incertos e desco.

para que seja reconhecido e

declarado, por sentença. o

domínio 'da gleba a favor do

suplicante, com sua transcrL
cão no Registro de ImÔ'Veis.
Para efeito de alçada dá-se
á presente o valor de cr$' ...
3.00000. Protesta-se por to
do o· gênero de' provas admi

tidas em Direito, inclusive
,depoimento pessoal dos in.

teressru::los, inquirição de tes
temunhas e vistoria. Nêstes
têrmos, R. e A., esta com os

documentos inclusos, PEDE
DEFERIMENTO. Tijucas. 17
de setembro de 1960. (ass.)
João Bayer Neto, Assistente
Judiciário." Em dita petição
foi exarado o seguinte des.
pacho: - "A., como requer.
Desígne o Sr. Escrivão dia,
hora e local .para a jlJstifi
cação, feitas as devidas inti.
macões. TiJucas, 17-9_1960.
(ass.) M. Carmona - Juiz
.ele Direito. - "Vistos, etc ...
Julgo por sentença, para
que pro�uza seus legais e

jurídicos efeitos, a justifica.
cão de fls. procedida nestes
autos a requerimentd de Pe
dro Antônio de Simas. Ci.
tem·st, por m,andodo, o con

frontante conhecido do imó.
vel;' por editais ,com o prazo
,de trinta dias, na forma pre
vista no § 1.0, do art. 455,
do C.P.C., os interessados
nhecidos; pessoalmente, o

Sr. Dr. Representante do M.
Público nesta Comarca; e,
por precatória, a ser expedi.
da para o Juizo de Direito
da 4.a Vara da Comarca de
Florianópolis, o Sr. Delegaldo
do Serviço do Patrimônio da
União. Sem custas. P.R.I. Ti. ótima casa residencial no Bairro Agronômica, ,com

jucas, 24 dt setembro de 2 salas, 3 quartos, banheiro, cozinha, dependências de
1960. (ass.). M. Car':Il0�a Gal- empregada e porão habitável.
lego - JUIZ de DIreIto". E Tratar no Edifício .Sul América, 5.0 andar, s/501 ou
para que Chegue ao conheci.
mento de todos e ninguem pelos tels.: 2198 e 2681.

Berlim �r8�ala a Ii�er�a�e �a lrle
BERLIM - (Por Holger

Feldtmann Impressões
da Alemanha) � Apesar
das recentes provocações
ameaças e medidas restritL

vae com as quais o 'regime
comunísta no Setor Sovié

tico de Berlim tenta agra,
var a, situação na cidade

dividida, reuniram-se em

fins de Setembro e princi;
pios de Outubro em Ber;
lim Ocidental atores e atri
zes assim como cantores e

cantoras, solíetas e dírí
EDITAL DE CITAÇÃO, COM ta dias; do sr. Representan- gentes de todo o mundo
O PRAZO D� TRINTA DIAS, te do Patrimônio da União, .oara

-

nos numerosos teatros
DE INTERESSADOS AUSEN_ por precatória em Flo!'&nó·
TES INCERTOS E DESCO e nas salas de concertos da

,
- pOlis e do sr Representante

NHECIDOS do Ministério Público nesta capital da Alemanha con,

.. 0 Doutor Manoel Carmona Cidade; todos para falarem firmarem o prestígío de
Gallego ,

Juiz de Direito da aos têrmog da presente ação Berlim como centro íntelec,
Comarca dt Tijucas, Estado dentro do prazo de dez, dias, tual

:

e cultural da Alema
de Santa Catarina, na for. de acôrdo com o disposto no
ma. da lei, etc... artigo 455 citado, - sendo,

FAZ SABER afinal, reconhecido o domí,
a todos quantos o presente nio do suplicante sôbre o re

editai de citação, com o pra- rerído imóvel, cuja senten
zo de trinta 'dias de ínte, ça lhe servirá de título há;
ressados ausentes, incertos e bil para a inscrição no Re
desconhecídos, virem ou dele �istro de Imóveis. Dá-se a

conhecimento tiverem, que presente o valor de cr$ ' ..

por parte de Pedro Machado 5.000,00 para os efeitos le·
lhe foi dirigida a petiãço do gais. Protesta-se provar o

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

Dr. Juiz ':'e Direito da Co- e .vístorta, se necessário. O
marca. Pedro Machado, bra, solicitador que esta assina
sileiro, lavrador, residente no tem residência nesta Cída
lugar Joaia, subúrbio desta de, onde recebe citação. Ti.
Cidade, quer mover apre. jucas, 21 de setembro ode
sente ação de usucapião em 1960. (as) Claudio Caramurú
que expõe e requer a V. Ex· de Campos." Em dita petição
cía. o seguinte: - O supli- foi exarado' o seguinte des
cante é posseiro, há mais pacho: - "A., como requer,
de vinte e cinco anos, por si Designe-se tempo e local pa,
e seus antecessores de um ta a. audiência. Em 22-9.60.
terreno situado no lugar (as) M. Carmona." Feita a
Joaia, subúrbio desta Cída., justificação foi proferida a

de, com 21 metros. e 60 can- seguinte sentença: - "Vis·
tímetros re. frentes e 500 dí- tos, etc. Julgo por sentença,
tos de fundos - ou sejam para que pdoduza seus legais
10.800 metros quadrados, - e [urídícos efeitos, a justífí,
fazendo frentes ao sul no cação de folhas, procedida
Rio Tijucas, t fundos ao nsr, nestes autos a requerimento
te no vale denominado "Va· de Pedro Machado. Citem-se
le da Joaía", - extremando por mandado, os confrontan�
a Lente em terras de Manoel I �es conhecidos do imóvel;
Machado e a Oente em ditas por editais, com o prazo de
de Ala,de jMachado. 2.0 - trinta dias, na forma pre,
O referido imóvel foi adqui-I vista no § 1.0• do artigo 455,
r�do, pelo suplicante, de do C.P.C. os Interessados
Maria Vírissírno há dois a. ausentes, 'incertos e desce

nos, aproximadamente, a nhecidos; pessoalmente o

qual já o vinha possuindo Sr. Dr. representante do M.
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 para o Juizo de Direito
ra sempre fG�am. pacificas da 4.a Vara da Comarca de
icontinuas, inlinterruptas e Ploríanópolia, o Sr. Delegado

exercida com "animos;.domL do Strviço do Patrimônio da

ni", isto é, sem. embargo ou União. Sem custas 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 legitinlar Juiz de Direito". E para que
a sUa. posse sôbre o referido chegue ao conhecimento de
imóvel, de conformid!lde com todos e ninguem possa alegar
o dito fim requer a designa- ignorãncia, mandou expedir
2.437, de 7 de março ,de o presente edital que será
1955, que modificou o arti,go afixado na sede dêste Juizo,
550 do Código Civil. E para no lugar 'do costume, e, por
o dito fim requer a dtsigna· cópia, publiliado UMA VEZ

ção ,�o dia e hora para a no Diário da Justiça e TRES

justificação exigida pelo ar_ VEZES no jornal "O Esta·

tigo 455, do Código de Pro- -do", de Florianópolis da, do

cesso Civil, na qual deverão e passado 'nesta cidade de

ser ouvidas as testemunhas 1'ijucar, aos onze dias do mês
Edu Laus e Nereu Soares, de outubro' do ano de mil

lavdadorts, residentes em novecentos e sessenta.. Eu,
Joaia, desta Cida'::e, as quais (as) Gercy dos Anjos, Es

comparecerão independente· crivão, o datilografei, confere
mente de citação. Requerem e subscrevi. Isento de selos
mais que depois da justifi. por se tratar de Assistência
dos atuais confrontantes Judiciária. (as) M. Carmona

Manoel Machado e Alaide Gallego - Juiz de Direito.

cação, seja feita a citação Está conforme o original a·

Machado, resÍldJentes no local fixado na sede dêste Juizo,
do imóvel, 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.

_

Daba, supra. O Escrivão

possa, alegar ignorância, 'novecentos e sessenta. Eu,
mandou expedir o presente (�) Gercy dos Anjos, Escri
edital que será afixado na vao, o datilografei, conferi e

séde dêste Juizo, no lugar do subscrevi. Isento de selos por
costume, e, por cópia, pu- se tratar de Assistência Ju.
blícado UMA VEZ no Diário diciária. (as) M. Carmona
da Justiça e TRES VEZES Gallego - Juiz de Direito.
no jornal "O Estado", de Está conform.e o orignal afi
Florianópolis. Dado e passa. xado na séde dêste Juizo no
do nesta cidade ae Tijucas

,lUgar
do costume sôbre' o

aos vinte e seis dias do mês qual me reporto � dou fé.
de setembro ido ano de mil Data supra. O EscrivãO.

Antigos- Museus Estaduais" século XVIII. Pelas janelas em plena liberdade. Nesse

prestou, em colaboração rasgadas de cima abaixo, a período o modernismo era

com a "Escola Superior de ambos lados do edifício, a conaíderado "desnaturado".

Belas Artes)' uma valiosa luz entra a jorros; a vista A atividade criadora sofreu

contribuiçào para o Festi· do parque maravilhoso que em Berlim graves restrtções,
val de Berlim com a expo, se desfruta, contribui es; A exposição sublinha muito

sição "Berlim - foro da lí., sencíalmente para o eteíto especialmente essa época
berdade da arte". No Palá- desta expàsição. com as obras grandiosas de
cio de Charlottenburgo ee- Pretende.se mostrar aos Max Beckmann, Feínlnger,
tão expostas até princípios visitantes do Festival o que Theodor Werner; E. W. Nay,
de Novembro obras de pín, Berlim "realízou no século e George Muche, assim co.

tura e escultura de seis XX no domínio da arte. A mo com as esculturas de

épocas que constituem um exposiçao c o m e ç a com Gerhard Marcks. Do período
panorama da vida artística Adolph von Menzel e An- posterior a 1945 apresenta.
de Berlim de 1900 at�. 1960.1 ton von Werner, represen- se uma 9érie de trabalhos
Reuniram.se cerca de 200 I tantes do chamado "Realis. interessantes que atingem o

quadros e uma boa dúzia de, mo Dinástico". As suaa te. nível das épocas preceden
eeculturas pertencentes a las viva dos conceitos artís- teso
museus e a particulares. Es- ticos predominantes no pe- Berlim nunca foi uma

ta exposição não poderia es- ríodo entre 1870 e 1890. Es_ l!!etrópole da arte como

tal' integrada num quadro tes anos de paz e de pro. Munique, mas foi sempre,
mais digno do que a ala greeso asseguraram à [o- na Alemanha, o "foro da li

ocidental, em estilo barroco, vem capital da Alemanha berdade da arte", o campo
de Palácio construido no um florescimento rápido 'de batalha da arte moder;

..;._------------------'-------- que atraiu a inspirou nu- na. A Exposição no Palácio
merosos artistas. de Charlottenburgo doeu,

Os novos elementos trou, mentou esta tendência da

EDITAL

MILITARSERViÇO
INFORMAÇÕES ÚTEIS

Todo o cidadão brasileiro da classe de 1942, residenbe

llOS Muni.cípios de Florianópolis, São José e Biguaçú,
que não se apresentar à Comissão de Seleção, nO 14.0

B. C., entre 25 de Novembro e 15 de Dezembro do cor

rente ano, Será Considerado Refratário.
- O Refratário. não se encontra em dia com suas'

Jbrigações e por isso:

1) - Tem prioridade ipara incorporação assim que

de apresentar.
2) - Aos Refratários será aplicada a Multa de ..

Cr$ 50,00 .prevista na L.S.M.
"BRASILEIRO! SERVIR À PÁTRIA NAS FÔRÇAS
ARMADAS, É O TEU MAIS NOBRE DEVER

CÍVICO". - (Nota n.o 23/C/60, R.P./da 16.a C.R.). -

ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO

CONCURSO PARA ADMISSÃO AOS CURSOS DE

FORMAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS, DENTISTAS E

SARGENTOS ESPECIALISTAS DE SAúDE
A,cham.se abertas a partir de 1.0 de outubro 1960,

as in,scrições para o Concurso de Admissão aos Cursos

de Formação de Médi,cos, Dentistas e Sargentos Espe.
cialistas de Saúde, a funcionarem naquela Escola, em

1. 961.
Os interessados poderão dirigir-s,e ao Hospital Mi.

litar de Florianópolis ou 16.a C. R., onde obterão as in.

formações necessárias.

V E N D E-S E

nha.
A '''Galeria Nacional doo

,..

PROGRAMA DO MES
O u T u B R O

DIA 23 (Domingo) -

Encontro dos Brotinhos

DIA 29 (Sábado) -

Soirée em benefício da So ciedade Amparo
Apresentação da Cantora "ANA LUCIA".

a Velhice

DIA 30 (Domingo) -

Soirée - desfile Bangú dos Comerciários.

FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE
Sede Social: Rua Treze de Maio s/n

PRAINHA
/

c' O N V I T E

A diretoria do Fluminense F. C. tem o prazer de
convidar seus àssociados e simpatizantes, para a gran
de Soirée que fará realizar em. sua séde social a rua

Treze de Maio s/n (Prainha) no dia 22 de Outubro de
1960 (sábado) com início às 22 hOiras.

Ficaremos grato com sua honrosa pr�sença
A DIRETORIA

A V I S O
De ordem do Sr. Presidente da Loja Maçonka

"ORDEM E TRABALHO", aviso aos Srs. associados

que na próxima sessão, dia 17 do ,corrente, será discu.
tida e resolvida ,em definitivo, a construção da nova

f:ede.
Florianópolis, 12 de setembro de 1.960.

Augusto Luz
Secretário

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

pia lavatorio, etc.
Vêr e tratar à rua Castro Alves, 50 Ponta do Leal

(E)STREITO) .

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

DARD VANGUARD ano 1.950, quatro portas, parte me.

cânic3 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. NegóoCÍo interes.

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

PARTICIPAtAO
IELSON JOSÉ DA SILVA e ELZA MARIA DA

SILVA participam aos parentes e pessoas amigas o

nascimento de seu filhinho EDSON LUIZ, ocorrido no

dia 7-10.60.

BELISSIMO TERR:ENO
V E N D E - SE

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

10x32,70, situado no aprazível bairro de Pedras Gran.

des, nesta Capital, no loteamento Corsini, junto à Vila

Naval. 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 congtruir, 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.

maneira mais ímpressío
nante. Nos nossos dias, em

que a liberdade de Berlim
está mais uma vez em jogo,
a exposição

.

é uma adver
tência e um apelo.

xeram, porém, um novo es,

pírito, uma nova concep
ção da arte. Como não po
dia deixar de ser, a primei.
ra exposição do norueguês
Edvard Munch, convidado a

vil' a Berlim em 1892, origi-
nou um autêntico escanda
lo. Os seus quadros eram

diametralmente opostos às
obras dos seus predeces
sores. E esta discussão no

nível estatístico proseeguíu.
O início do novo século de,
finiu a linha de combate. A R

� ·

f d V I"secessão berlinense", che, eVls a o a e
fiada pelo impressionista Soel.alMax Liebermann atacou
energicamente o "realismo 'A' VENDA NAS PRINCI.
dínáetíco", Em 1911 o ex- PAIS BANCAS DE JORNAIS
pressionista Max Pechstein

e REVISTAS
fundou a "Nova secessão".
Marcando devidamente os

contrastes, a exposição ago
ra realizada em Berlim Ocl,
dental apresenta aa épocas
seguintes tais como os tra,
balhos do "Grupo de No
vembro" de 1918, com os

seus interesses políticos e

sociais, grupo este que
abrangia expressíonístas,
eubíetas e futuristas. Depois
de 1933 passou a ser cada
vez mais difícil para Os ar·

tistas alemães de criarem

GOST-A DE CAFÉ�
ENTÃO PEGA CAFÉ ZITO

r-�SINO,.",..

A VENDA NAS

BANCAS DE JORNAIS
E REVISTAS

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

TERRENO VENDE-SE
16m. x 27 na Avenida Mauro Ramos, entre
os numeros 332 e 338 próximo à rua Bo-

,
\caiuva.

Tratar na rua Victor Meirelles, 22 Sob. - de 9
às 10,30 horas ou pelo telefone 3367 no horário
acima.

ALA MO,tA DO P.S.D.
CONVOCACAO

•

A diretoria da "ALA MOÇA DO PAR
TIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO", convoca

a todos seus membros, a comparecerem às
16 horas dd dia 15 do corrente (sábado) na

séde do P.S.D. para tratarem de assuntos

importantes.

P/ DIRETORIA
CLOVIS FERRARO SECRETÁRIO

O U T U B R O

DIA 14 - Sexta-feira - Homenagem do Querência
- Com um coqu'etel às 18 horas.

Dia quinze - Baile de aniversário e 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 atrações ...

A L U G A-S E
Aluga.se um apartamento no 2.0 andar do Edifício

Reynaldo de Brito na rua Gerônimo Coelho n.o 3.

Informações Rua Martinho Calado, 14.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ra. - Cljnlca dt Adulto.

DRA� EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
J
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��:�1t��r�: �:I��::·t�An���:.: - T!atamento de hemorroidas, flatula.. ete.

tório, à Rua Nune. Bachado, 17, CInr.la &Dal

esquina da Tlradent.. - TIIII. CONSULTóRIO: - P.ua CeI. Pedro Demoro, 1653 -

2766. Re,ldêncll '- RUI .ar.. Estreito
chal Gama D'lilol. D.O 1'1. - Ttl.
1120.
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".. 80BIl!lANA" t'!lACA 11 DIJ NOVEMBRO - IESQUL'liA
&OA J'IlLIPE 8CJDIIDT

(fILIAl. '_A SAHIKANA" DISTRITO DO ssrzarro - CANTO

DENTADURAS INFERIORES
M!:TODO PRóPRIO

DR. AYRTON Hill OLl- F I X A ç A O G A R A N T I D A

O()_'����:���;.!O � '�oõiJÇ'S(HwEIDSON'"
Consultório -_ RUI ,.1Ipt
Schmldt, 88 - TIl. ISOl.

Horário: da. i. � 10 lIor...

Re.ldêncla _- 'IUp, Sollmt4'.
•.0 117.

DR. ANTONIO MUNIZ 1>.

ARAGAO

CIRURGIA 'l'RAUMATOl,OGlA
ORTOPBDIA

Consultório: João plnlo 14 -IConsulta: da. li> àl 17 hO:U. dlá
rtamente, Meno. ao. 'ábadOl. aI
eldêncla: Bocaluva, 186. Fonl ''114

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela FaCUldraGe N.aoto.
nal _ de Medicina di UnI.'''dad.

do BrllU

Ex-Interno por conoureo 4a aa",
nldade_Elcoll. (serviço do prOl..

Octávio Rodrlgue. Llml). .:1-
Interno dO Servloo dI ClrW'ala CIo.
Hospital I.A.P,1iI.T.C. dO R10 41

Janeiro. Médico do HOIJ)IUl Clt

Caridade • da ÍiI_tlfilldadl Dr.
carlol CorrIa. I :�;,
DOENÇAS D. S.NROBAS
PARTOS -' Op.aAQÓ.� �

PARTO SEM noa PIlO m,todo
pllco_proma.loo

Consultório: Rua Joio puno 110. 10.

daI 16.00 àl lIMO horal, Alinde
oom hor.. marcadu. TIIIIODI
3086 - Relldênol_: Rua OIDlra!
Blttencour' n. 111.

DR. LAURO DAUR'"
CLINICA •••�

. ..'" .. ;;,�
Especlallata em mOi_lu 1111 SI-
nnoraa e via. urlnárl... Cura ra.

11ca1 da. Inlecçõe. agudu I orl- ,

nIcai, do apar{jlho genlto_uriDf,rlo
em ambCl OI aexOI. Do.noal dO

foparêlho DIgeltlvo e do lIftam_

nervoso. Horário: 10� � li •

2'h à' I) hor.. - ColllUlt6r10:
Rua Tlradentel, 12 - 1.0 aliai
- FO):l8 3246. RItldIDo1a: ...
LacerdA Coutinho, 11 (Olljoara ..
Espanha - rODe 1141.

Dr. Hélio Peixolg
ADVOGADO

Escrit6riq_ _ Rua Pel1pe
Schmidt nO 37 - 20 Alldar -

Sala 4.

Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 408.
Telefone - 2422.

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS'
PARTOS - CIRURGIA -

CLlNICA GERAL
Consultório: Rua Cei. Pe

dro Demoro 1.627 - :$Strel
to, das 16 àlJ 19 horas (ao 1a-

,

do da Farmácia do Canto). ,!
R�S.: Santos saralvà,470

_ Estreito - Fones 2322 e

8387.

DR. HUBI GOMES

MEIDOIIÇA
••DIGO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clinfca Geral
R(�sjdênela:

Rua Gal. Bittencon.r\ n. 111.
Telefone: 2651.
Consult6rio:

Rua Felipe Schmidt A, 17.
Esq. Álvaro de Carulll••
Horário: _

flas 16,00 às 18.00, cUar1a
.ente exceto aDS sábado.

DR. NEWTON D'AVIL'"
CIRURGIA G.BAL

Doença. de Senhoril - procso
logla - Eletr1cldadl JUdloa

consultório: RUI Victor ••1_
relle. D.O 28 - Telelónt 1107

Consulta.: Da. li bora. em CllaD".
Residência: Fone, 8..-4U RUI Bl...
l'iletlilU, 11, 71.

M·AJfRNIDADE CARMELA DUTRA·
SERVICO DE RAIOS X
,'" .

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

Exames do Estômago - Vel<icula BUlar - Rin� -

Torax - Ossos - Intestino, etc.
Hb;terosalpingografia Radiogr3fia Obstétrica

(Grnvidêz) - Radiologia_ Pediátrica.
DISPõE DE APARELHAGEM MODlllRNA MARCA

SIEl\'IENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ÉNDER1!!ÇO; Rua Irmã Benwarda 's/n. õníbus, à por

ta (Almte. Lamêgo).

CIRURGIAtl DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO .rARAN 1\

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'OS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar'

ATENDENDO DIARIAMENTE NA
--------------------------�----------------

A P R E N D A 1- N ,6 L E S
com o Prof. Mr. Edward 6reen

à rua Tenente Silveira, 42
PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES

A CARGO 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

Maurlclo dos Re1s - advogada
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado de
Santa Catarina

I
,

...

-=�
,

CLUBE

DE
RECRE ATIVO

.JANEIRO

(UNI(A .

SANTA CATARINA
. Clinica GeraJ

Doenças Nervosas e Ment-ais
Angustia - Complexos - Ataques .- Manias -

Problemático Atetiva e sexual
_

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesía -

Insulinaterapia _;_ Cardíozolorapía - SonoterapIa l'

Psícoterapía.
Direção dos Psíquíátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA :
DR. JOSI!: TAVARES IRACEMA IDR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

:
CONSULTAS: Das 15 'às 18 horas I

I
Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 -,

• <Praça Etelv.lna Luz) .' !
......................................" .

I

;••� f
·

STUDIO JURIDICO

Correspondentea:
INGLATERRA BRAS�

i
ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

.
ARGENTINA SAO PAULO

Ed. SUL AM!:RICA 5° andar.

I: Pones: 2198 e 2681
f•••••••••••••••••••••••••••••••�••

-

••••••••

6
ESTREITO

R E A B 'E R , U R A -�

Programa Para o

Mês de Outubro
DIA 8 - Sábado _

Soirée em homenagem à Miss Conti_'
nente e 1.a apresentação das debu_
tantes de 1960.

DIA 16 - Domingo _
Brotolandia em Sociedade - Apre
sentação da9 -Concorrentes ao tít.ulo
"A Mais Bela Comerciária"

DIA 20 - Quinta�feira _

Bingo'da Casa da Amizade
DIA 22 - .Sábado _

Noite dos Sonhos -Dourados :aa:il�
de Apreesntação das Debutantes ins.
critas

•

DIA 29 - Sábado _.
_Soirée "A Mais Bela Comerciária".

OBS.: - Será rigoroaumente exigida a

carteira social e o talão do mês
indistintamente.

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. ZAHIA, 2° ANDAR

.
TELEFONE, 2248

I
--

aPELOUM
,,'•.

Esteve em nossa Redação, em dias da. semana pas-
sada, o sr. ARTUR DE AGU.AR, residente em- São J_osé
n-n Rua Bela Vista. O referido senhor é de profissão' sa,
pateiro, mas encontra-ae seriamente enfermo e não -

'

dispõe de meios para adquirir material para exercer "mas

a tividades. Possuindo .tres filhos e estando sua genhora
esperando mais um, o sr. Artur de t\guiar vem por nosso'
intermédio, fazer um apêlo às pessoas de bom coração,
para que mandem alzum donativo, que poderá ser em

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

LOTES DE TERRENO EM PRESTAÇÕES
Vendo os últimos cinco, na rua Prof. Enoé

Schutel, em Trindade. O r.:reço é baixo e a rua

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

Topp, 52.

Escritório de Advô,acia
Rud. Felipe SChmidt, 14 - 2.0 andar - Florian6polla
Dr. AcácIa Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evllásio Nery Caon

Questões Trabalhistas :-. Causas c1vels, comerc1als, crimi
nais e fiscaIs - Administração de bens - Locação e ven·

da de Imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran
ças - Contabilidade: escritas, balanços, anAUse' ... \ledeia.

fDITORA -o ,..sTADO" L'IDA

O �,dtada
a.a C.uelJteJr. laafra, 110

Telefone 8022 - C�u. Postal lS9
Induêco TeleKráflco ESTADO

OlRIlTOR
Rube.. de Arr.uda aamol

G. R Ji:-N T.
Dommgos 'Fernanc,jea de Aqulao'

R J: D A 'f O R J: S
Osvalào Mello Flávio Alberto de Amorim Andr'
Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machano - Zury Macha
do � Paulo da Costa Ramos - Carlos A. SUveira Lenzi

COLABORADORBS
Prof. Barreiros Fi1ho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
_;_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

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

Dr. Ruben Costa' - Prof. A. S.eixas Netto - Walter
Lange - Dr. At:yr Pinto da Luz -- _A.cy Cabral 'Pelve -

Doralécio Soares - Dr. Foutoure Rey - limar Carvalho.
- Pernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima.
- Maury Borges - Lázaro Bàrtolomeu.

tnBt��: -�,{ .

PUBLiCIOAO.
Osmar A. Schl1ndwe1m - Aldo ,Perna,ndes - VirgUlo Diu
- Ivo Frutuoso.

'

8 • PR.· 8. • N T·.' fi T •

lMpre••ntac6ee A. 8. Lua LW.
810;- Raa Seaai.r Daatu " - i .. -1......

T.L 1.'14
!!. PIDI. Rua Vft6ria 1.7 -, e•• ' II _.

/'

Te!. 14-8'"
&rvtço TeJecdfle. da UNITIID PRII88 UJ-P)

AG.NTIlS • CORRIISPOi\ID.NTII8
•• Tadol ...ulliefpfo. 1''' �ANTA. CATARiNA

.ANilNC�JI
lh"'a�tn C1tDtratll. d. leortl. c••• ta"l. e.• ",.r

-ASSINATURA ANUAl::... CR$ 600.00

A direção não se responsabiliza pelos
».reitos emitidos nos artizos assínados.

L O T E S
Com grande tacll1dade de pagamento, vende-se loteI

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

Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 30a -

Fone 2391 e 3426:

SALAS NO (ENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

Servindo especialmente para Escritórios, Gabinetes

.Dentário,
.

Consultóri:o;� Fotografo, etc., Sito à Rua

Jôª,o Pinto;. 9, - Sobrad�. -

.

'-

Tratar à Rua Tira.den·tes, 12 - 1.0 andar ou pelo
Telefone: 3756. _. ,

PRECISA-SE
,Pre{;isamos elementos do sexo masculino par a ser

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

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

quem tenha conhementos de inglês ou alemão.
'

Dirigir .cartas do próprio punho. para: Rua Jerônimo
Coelho, l-A - esc·ritório.

A V /1 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 eli
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 �'BARRI6A VERDE" SIA
Transporte de (argas

x x x

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

"'fransarcó - Transportes Rodoviários"
'

Matriz
FLORIANóPOLIS

Filial
SAO PAULO

Rua Anhá-ia n. 740
Telefone: 52-74:79

AgênCia _ SAO PAULO
Rua Itarlrí n. 61
Telefone:

.

9-37.84
End. Te!. TRANSVERDE

I .
.

Rua Fco.o Tolentlno 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 (FlUa!)
CRICIUMA
ARARANGUA

/ I

Atendemos as seguintes ,praças: Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântará, Palhoça, Aririú, Santo
Amaro da Imperatriz, Bom Retiro Urubici, São Joa-
quim, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cl'i
'ciuma, Al'aranguã, Lajes, Campo Grande, Teófilo

Otoni, ,Teresópoljs, Nanúqúe e Pôrto Alegre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assistência
lécnica
Permanente

lava e enxágua com agitador
! eca por centrifugação

,-

Assista, no concessionãrio 8rastemp,
à demonstração do perfeito funcionamento

de sua lavadora automãtica:

prática
basta apertar o botão

técnica

possui filtro para III irnpurezas da água

econômica
conserva II roupa

/

o Crediário de

"-

,4'Jl".

212 litros (7,5 pés)

5 anos de garantia

Dois modelos:

STANDARD

SUPER-LUXO

maior por dentro,' menor por fora

..
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ELIMINATÓRIA DE"4 (OM" NO MARTINELLI - O (Jube Náu,lico Martinelli, vencedor da Pré-(alllReonato, empe,nha-se para a dispu-
- 'a do (ampeonato de Remo, quando pro(urará sagrar,.se bi-campeão: São em número avultado os remadores que diàriamen.te
utilizam os barcos do clube r:ubro-negro, numa t'eafirmação do alto prestígio que goza a agremiaçã.o presidida por Aldo B. da

.
SUva.

Ao que soubemos, duas guarnições querem dispular a. prova, de"4 com'; do certame barriga-verde, o que forçará uma eliminatória
para indicação da representação ruh,o-negra no 1.° páreo. Uma das guarnições eslá inlegrada por Prats, Stei' ner e os irmãos Vahl,
,guarnição essa _que logrou vencer sa pré-campeonato a fo�le guarnição aldista de Hamilton Cordeiro. A oulra guarnição eslá cons-

Iiluida por Erich, Walfredo, Edson e Fra'ncisco C'orrêa. Quem vencerá!

Na noite de sábado a equí, �ão dos segundos jogos absr;
pe de basquetebol do Clube lOS de Santa Catarina.

B
· __.-.. � )oze de Agosto, conseguiu x x x

OCal_tL'fU� prrmeiro campeao ;::�n::,:;!����::f�:;: :�fp:::�� r�:�i;�d;��
·ca:1-..·- ....xti:

..

nense de futebol de soldo IverSária,
Caravana do Ar, na rodada, cinco, jogadores

�u. oandídatando-se assím are. oram expulsos, sendo 1 do

presentar a capital no pró. p'reze 'de Maio 2 do Taman.
Na, nOi�5'/üe--sábado foi ete, do as representações do BD--, O Bocaluva levava grande diga. se de passagem joga éampeão da cidade no mês' xímo certame estadual, mar, 't1aré e 2 do Caravana do Ar.

� - ��dl(a" na quadra iluminada caiuva campeão da cidade, dose de favoritismo e conse, { mconíunto. passado e sábado campeão
I
cado para os dias 12 - 15 são Paulo, Pos,tal e Austria,

fio Estádio Santa oatarína 'agora campeão estadual e �uiu confirmar sua melhor Os melhores, conforme pu- do Estado. I de novembro. aão tiveram nenhum jogador
a final do certame estadualPímpa campeão da cidade de pnjuntura técnica apücan-' demos observar. No Bocaíu- I Os campeões Estaduais de I x x x expulso até o momento.
ele Fut.ebol de 8alão, reunin. Itajlai. : do ao Pimpa o marcador de va destacamos o trabalho de Futebol de Salão foramaram Continua a equipe -do Ta':"

�6X2. Marco, Tião, Heraldo e Pau. com: Marco, Tião e Bi,M.'mandaré a comandar o cam; x x x

Na primeira etapa já ven, b Sabino com Bitinho ape, mho: Paulo Sabino e Heral.' peonato de amadores, sem Dentro de breves dias a

I
cia o conjunto da Marinha nas regular sem contudo 'do. ponto perdido, seguido do Federação Catarinense de

I,pela contagem de, 2x1. M�l.Ir. comprometer. I A representação da Pimpa, Postal Telegráfico e do São Futebol ,de Salão fará rea,

caram Os tentos - Heral, ,com Bicudo, Celso e Fernan , Ja.ulo, com 2 p.p. 'tizar nesta capital um tor-

I do 2, Bitinho, Paulo Babíno, No conjunto da ::impa ,da; Massita (Raztnt) e

I
x x x '�eio abérto com a partici-

Diante do que noticiamos nosso selecionado. Nós, par ,

,

e Celso e Rad,ini (a�bos g?sltamos do esforço díspen- Amante. Itajaí não mais será séde 'Ração de diversas equipes,
em primeira mão, há duas tícularrnente não vemos ne.1

contra suas próprjas redes. dído por Amante, Celso e o I TORNEIO ABERTO
.

do campeonato estadual de I podendo do mesmo particL
semanas passadas, sobre a nhum mal para crttícarmos O Bocaiuva iniciou o co; ar,qu.eiro lBicudo, oS demais, Para os. pr�ximos dias te

•.pasquetebol juvenil, já que: (lar qualquer clube mesmo

aquisição de um técnico ca.' essa resolução da FAC. Te.. teío um tanto incerto nas perdidos completamente. 'i remos o ínlcío do torneio os dirigentes daquela cidade que não seja filiado a FCFS.
rtoca para dirigir a seleção mos .até pontos de vista 'a' jOgjaJdla,s, com Os defensores Arbitrou o encontro, João, aberto de futebol de salão,' praiana desistiram de patro; 'Dlversol1 clubes estão se íns

catarlnense, que participa- apresentar favoravelmente o completamente desentrosa- Batista Rodrigues Junior.mais uma pormoção da Fe , cínar, devido a diversas cir-' crevendo, prevendo.se um

rá do campeonato' brast.' que procuraremos fazer em dos dos homens encarrega, co mtrabalho aceitável. A: deração Catarínsnse de Fu·' cu;nstâncias. Blumersau, de. JJrneio dos mais disputados
leiro a ser realizado em de, 'nossos próximos comentâeíos, dos da ofensiva. arrecadação somou a ímpor l jtebnl de Salão. Para os clu;

!

pendendo de confirmação de. é concorridos.
zembro próximo no Estado Deixamos, entretanüo bem I Contudo passado Os prí , d.ància de cr$ 5.610,00. bes que quízerem partdcípar verá servir de séde ao magno I'

x x x

do Ceará, soubemos que a: claro} qua a FAC não visa f:leiros �inuyOs foi crascen, Após o t.rmino da conten,
I
do torneio aberto da prímav

'

eentame. No setor de juvenis, proso
mesma causou grande sen- (absolutamente, menosprezar J:.o a equipe �oquense e con; da os Boquensas festejaram, vera deverão procurar os' 'I x x x segue a equipe do Guarani a

sação nos nossos meios bas. 'aqueles que labutam há 1 �eque'ntemente j'lssediando com os· si�patizantes do :dirigentes da �ederação .ele Com a reunião realizada encabeçar a lista das equipes
quetebolistícog. "muito tempo na parte téc, com mais frequêncía o últí; clube da Marmha a grande Futebol. de Salao para o de- ao Gabinete do sr. Prefeito disputantes com zéro ponto
Segundo fomos informa.

I
nica de nossas equipes. A mo reduto da Pimpa que conquista, qual seja a obten_,lvido registro e inscrições.

J

Municipal, foi dado o prí-, l'8rido, mercê ele uma bo l

dos, tal nótícía motivou uma �ederação Atlética sõmente caiu por 6 vezes durante o ção do título de campeões � melro passe para a realiza; níta. campanha.
série de comentários por' concretizará sua idéia. se .tl; tempo regulamentar.

.

I estaduais de futebol de sa, "Uma M.ulherparte de nossos dirigentes e' ver êxito nas demarches com I Note-se, ainda que dois Ião.
,

atlétas. Devemos rrízar que a Ia Confederação Brasileira de dos ten�os do Bocaiuva fo. t ....-Este é. o· segundo conquis. Em 3 Aios' rrifAC e pri:nci?almente seu : B�sqUete.bol, ou seja, conse-. r�� assmalados p,el�s .adver. I �a�o pelo. BoC'ai�lva nestes
conselho IteCnICO, encontrou llUlr a vmda de um treiiI1'a_ sanos, Celso e R�ZInI. .

que ultlmos dIaS, pOls sagrou·se
n10tivos suficientes para as-

I

dor, sem causar onus à sua
em Igolpe de InfelICIdade �---_ ..._--

sim proced�r, .em tentando
I
Tesouraria. Voltaremos ajo I trairam. suas côres.

.

trazer um tecnIco carioca ou assunto! O resultado de 6x2 fOl C OM O É G O S TOS O
paulista para a direção de I i Justo, 'já que a Pimpa é in·

.

discutivelmente uma equipe,
muitos furos inferior ao

quinteto do Bocaiuva, que "
DR. SAMUEL FO'NSECA

CIRURGIÃO - DENl'ISTA

Em Criciuma - Comerciário 1 X Lauro Muller O
Em Lauro Muller - Hercilio Luz 3 X Minerasil O
Em TubaI'ão - Ferro'Viário1 X Metropol O

SEGUNDA ZONA -

(alarinense deampeonalo
PLACARD DAS DIVERSAS ZONAS

PRIMEIRA ZONA -

./

que('o "Iteatro dos 2" apre.
sentúá dia 19 deoutubro.
"A peça de Millor Fernan
des surge num estilo e ní
.vel de concepção rítia raiano
do a farsa, que po'.!as vezes

temos visto em coe'xistência

,teatro".

CAFÉ ZITOO Em Fpolis. - Avaí 1 X CúrIos Renaux O
En: Brusque - Paisandú 6 X Figa<:irens'e 3

Eru Ii a5aí _. Cimenport 1 X Olímpico 1

Em Blumenau - Marcilio Dias 7 X Palmeiras 1

TERCEIRA ZONA - CHAVE "11' -

num: nHo aotor".

� Cavalheiro Lima
Diário da Noite - SP

"Uma verdadeira lição11.° e 12.0, lugares na ide [<,;m Lajes - Internacional 3 X XV de Novembro O

Em Rio do Sul - Guarany 3 X Associação Bancária 1

"Escola Naval" CH.AVE "E" �

I G�Ysa Bosroli - O Mundo. Em l\Iafra - Peri 9 X Santa Cruz 2
Domingo, foi ,realizada a Naval", ccm as duas embar- "O diálogo é vivo, pre'nde a Em Canoinhas - Eotafogo X Operáriu

regata denominada "Escola i caçõefl de Santa Catarina, atenção do espectador, não, (foi f dl< 00 (,evido mau t,emp'))
----------------------------------- II���� u��oo�� �sa�����d�noo� QUA�AZONA-

honrosa. ! ce; pontilhado de· melanco- 'Em' C1:u;;,dol" '--', i.. tlético 1 X Caçador � 183 O

Em ,Toílcaba -- (omercial 4 X Tama ldJ.' � 2

E.TI P01'to '(Jnià(; --'- Vasco da Gama 6 .\. Lh.I::ugl, p,

Clínica - Prótese � Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta veloçidade
BORDEN ·AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência: ,

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

'� ""

O�-�SO eLe
� POp� do Bro.siº

VOZ DE OURO

J

I})rJ
y»
i, pC';)
\�>] PAR;;c;;;A� ;�:�� c;���� PRÊM'(g;

!.�.<;:-., � ,

)'7) � UM RADIO FONOGRAfO ABC 1QbO PARA O
,II VÉNCEDOR 00 CO�CURQO EM QANTA CATARINA
I"!: '

.. �/';'A VIAGEM AOg HnAD09 UNIOOG P�LA RtAl COM
I ,:;;;T/'DL� INTEIRAMENTE PAGA POR 15 OIAg
I
I '

li;i
., COf'nr�ATO EM RADIO E TtLEVlg,(O POR UM ANO

'i NJ lrrJCEOOR DA fiNAL
11i

196(J
pela

RÁDIO GUARUJÁ

') _:i; na RÁOIO GOARUJÁ' durarrt-e o

hortir"io comercial
t

regata

'lia as vezes, Id'e alelgria ou.

. tras
, esperituoso, puro, f:;1e.

vado, CÍ'nico, grave."
1\:1. Meyer - Imprensa Po

pular

Entré vinte e cinco con·

correntes as guarnições ca.

tarinenses conseguiram o

11.° e 12.0 lugares, respecti.
vamente com as tripulações,
timoneadas por Luiz Faria e

Lauro Battifltoti. A nota
destoante da regata foi o
fórte vento que soprou no

Na nova. ela,pa do cerlame amado:·
risla, empalaram Treze de Maio e

Caravana do Ar

"Quem !lj viu, e que� a verá,
SÓ pode defini.la como TEA_
TRO".

Carlos Couto Flumi-

•

I
..J

�

nense Na, tarde de sábado teve a.través do atacante Pren,dafinal da regata quando ain-
d

' andamento ocertame de a. em excepcional jogada indi.
a encontravam_se no per- ,

curso' da prova, barcos da
"Uma mulher em 3 atos e, madores com a realização dQ ,vidual, após receber passe

I das peças de dois interpre_
I
cotejO o que reuniu as esqua- de Domino .Na segunda eta.

c asse Sharpie, Snipe, e pin- �

,

guim, tendo nauf.ragado 30 tes que conhecemos a mais' dras do Caravana do Ar e pa Q rítmo de jogo decaiu de

barcos. Todavia, não houve divertida e emoionante, 'a I
Treze de aMio. ambas as partes, transcor·

vítimas a lamentar, uma vê21 mais ri''.!a de situações;'.' rendo num bate bol,a, sem

que o serviço de salvamento N�y Machado - A Noite. i O conjuntQ do Cal'a,vana qualquer atração. Mauro, do

e mesmo de lanchaa parti-
.

i vinha de um revés honroso bico a grande área empatou

-:culare�, atenderam os náu_ 'Uma peça excepcional". frente,ao líder i-nvicto o Ta- a partida. Domi-no, após- bom

fragos, prontamente. Po. Pedro Bloch 'Imandaré, do qual exigiu o ataque dos seus, estabeleceu

rém, vários barcos ficaram O campão da écnica e da máximo, O Treze, por seu a segunda, vantagem para 'Ü

danificados. O certame bra- dlisl:'i�1ina fará realizar em
I
turno, vinha de uma bonita 'Caravana Imas· Cardoso, a.

sileiro 'da classe lightning sua séde social no próximo �-Vitória sôbre o A.u�t�ia por �roveitando \u� escanteio

será encerrado hoje, regres.1 dia 15 de Outubro, sábado, 3�0 e pO:' certo eXlgma tam. cobra,do por WIlson decre.

flando a delegação de Santa uma soirée dançante come-
I
bem m��to esforço de seu �ou no�o e�pate que perdu·

Catarina, segunda feira, pela
I morativa ao seu aniversário;

I
antagonIsta.

.

N'R
.

primeira irOU ate o fmal.

Cruzeiro do Sul. . I para a qual convida seus
I etap.a o cotejo fOI bastante Outros detalhes: Local:

.

associados e exmas. fam!' movlmentadiÜ com as duas ESltádio da FCF.

I esquadros praticaJndo um 1.0 tempo: Oaravana 1xO,

I "s d V I ri bom futebol em diversas fa. Final': Empa,te de 2x2 .

•0. ugar na regala emana a e a 'ses do encontro. O Treze de Tentos de Prenda, Mauro,
I Maio iniciou bem o cotejo 'Domino e Cardoso. Quadros:

� I b d"d 'd" 'A'-
Na tarde de sábado foi AJ.cenor Mech'iades de Sou· com oro.· ommlO e melO e

I
CaraVá:na: G�ara;1 . mau<IY;

realizada na Baia de Gua· za. A guarnição campeã ca. 'campo enquanto que o Ca- Valdir e Gregório; Çoelho e

nabara a primeira regata da tarinense, viu-se obrigada a Iravana a base de grande en_ �Alves; Egidio, Klug CEJ!'son),
semana da vela, participan. abandonar a prova em vir· tusiasmo, procurava suprir Domino Prenda e Madalo.

do nu oportunidade nove tude de ter a cruzeta do iSua deficiência e suas falhas na. '

.

classes de barcos, propor- mastro partida. Coube' então gritantec, nos' ,diversos se. 1 Tr�ze: Gete; Gut.i�rrez:·cionando um grande espetá· ao timoneiro Lauro Battis. It::>res do quadro. Ma.rtms, M;lo e WIlson,
culo. Santa 'Catarina esteve toti, comandar a outra em-I Pouco ,a pouco, porém, o Carminatti e Silva; Cardoso,
representada

-

na oportuni. barcação que lutava pelas Caravana subiu de produ-IIVieira (Zéquinha), Mauro e

dade por duas guarnições na côres catarinense. Sua clall·: Ç/lo igualando.�e ao Tre�e �e I Nivald�. ,Arbitr�: Ger'�on
prova de "lightning". Uma sificação final foi o oitavo Maio ao finahzar o pnmeI. Demal'la com boa aJtuaçao,
formada por Arnoldo Sua- lugar,- considerada de regu·' ro tempo. Neste período de I au�ili.ado por. Ernani Silva .e
rea Cúneo e a outra Lauro lar para bôa, pois partici.1 igualdade, o ?ar�vana con--1AntOnIO �llvema. Anorma.h-

I Battistoti, Sidney Damiani e param vinte embarcações. seguiu seu pnmelro ponto dades: Nao houve.

\
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IR� TI (I - SA'BADO DIA 15 - Baile das Debutanles d.e 19601 Vinle gratiotas meninas-moça
-

'

...

E 01124
Todos os países do mun-

d tê
tras grandes descobertas dá Quinze anos depois de d

o em seus dias especiais,
. ,

na a Carta não Ele tornou moral, necessários par'a' fazer'
,

ciência estão ofuscados pela firmada a Carta, uma ava,
'

em que prestam homena-
possível, por causa da des- progredir suas economías e

aemaça de destruição da cí, liação sóbria mostra que o f'
'"

gens aos nomes que deram '1'
_

h
,con lança contínua, não a elevar seus níveis de vida. O

b llh
'

VI isaçao umana, se utili; mundo precisa, mais do que' âlíd
rr o a história nacional. zados para outros fins que

mva 1 a. Ao contrário, aeen, auxílio multínacíonal, pres-

Cada f' l'
nunca, das Nações' Unidas. O tua a l' tâ d

e re Igíosa tem seus não os pacíficos.
-' mpor ancia as Na; tado através das Nações

dias t
.

fato de que a aplicação ple- co-es U íd i
san 0&, cuja observãn,

•
m as, como me o de Unidas, tem a vantagem adi.

cia liga mais intimamente
contatos e negociações, pú, cional de que tanto o que dá

Vencendo dezen;:"s de quilômetros no lombo uo .ie.
os que dela partilham. Em DR BIASI: FARAC"O' blicas e privadas, capazes de como o que recebe age como

gue, após três dias de viagem, o sertanejo entrou exaus-
muítos casos, consagrados

.

I I' resolver conflitos, sem per- participante e, mais ainda,

10 em Nazaré. A chaga de sua perna esquerda doía ter- por séculos de observância _

A data que, hoje, transcorro ê de grande significa-
da de prestígio para qual- que o auxilio prestado não

J'ívelmente. Os remédios caseiros de nada valeram. Con- êeses aniversários estão en; çao p.ara os catarinenses, pois assinala o natalício do quer dos antogonistas, e de acarreta: quaisquer obriga.

sultar um, médico? Com que dínheirti? Agarrou-se então raizados na consciência so-
conceituado médico Dr. Biase Faraco. .

reduzir os perigos da paz.. ções políticas ou pedagógicas.

à última esperança. Zé Bruno haveria de curá-lo. DI! cial e espiritual da humaní- Ingressou, ainda bem jovem, na Faculdade de Me-
A Organização avança rír , No campo social, as atíví-

fato, o curandeiro recebeu-o, e aplicou-Iheo "Banho de dade. d!,cina da Un_iversidade do Rio Grande do Sul, onde se
me, no sentido da uníversí, dades das Nações Unidas am-

Descarga". A perna não melhorou, mas o ingênuo ser-
Desde alguns anos, um

diplomou, apos um Curso brilhante.
dade. Os 51 integrantes orí; pliaram a consciência do

tanejo foi ficando por ali, à espera de que algum dia o
novo aniversário foi aduzí ,

Recusando insistentes _convites que lhe fizeram os
ginários já são 82. Eete ano mundo, no reconhecimento

milagre aconteça.
do ao calendário das gran, mest.res: pa_ra permanecer em Pôrto Alegre, veiu para

possívelmente mais seis pai- do valor e dignidade da cria;

E na multiplicação de casos semelhantes, Zé Bruno, des ocasiões. É ínternacío- Florl�nopoh�, sua cidade natal, iuiciando assim sua
ses, antes dependentes, vão tura humana. Estimulado

senhor absoluto do arraial de Nazaré, no sertão mara- nal, em eua origem e uni- carreira, hoje coroada de sucesso indiscutível
entrar para as Nações Uni- pela iniciativa da ONU, foi

nhense, passou a Prefeito, Pastor e Médico da cidade ve_rsal, em comemoração. Possuindo autêntica vocação para a Medicina dela
das. Cada novo membro po- lançado o maior esfôrço hu

alucinada. Não é que o homem seja mau. Tem boas in- Nao pertence a uma só na,
fêz um sacerdócio, podendo-se afirmar que seu lema é

de acrescentar fôrça moral manitário que já ge fêz a

tenções, e quer ajudar aquêle povo sofredor.. Porque as cão, mas é partilhado por "servil:" .. Sempre, em tôda parte, a todos, sem distinção
à Organização e enriquecer; favor dos refugiados - o

autoridades .públícas não -se embrenham naqueles mata- tôdas. É comemorado por
LIe especte alguma. Médico cristão, pertencente à corren-

se da .expertêncía coletiva. Ano Mundial dó Refugiado.

réus l Lá não vai o sacerdote! O médico não cursou a povos de credos e filosofias
te espiri�ualista, o traço que mais impressiona em sua

A prova de sua qualidade Milhões de crianças têm se

Fr.culdade de Medicina para ir clinicar no sertão!,.. diferentes e sua qualidade personalidade marcante é o profundo conhecimento da
vital está na maneira como beneficiado dos programas

Mas Nazaré é apenas o primeiro clichê. E o mais única é.que acentua os laços
alma humana.

os métodos e mecanismo da de' alimentação e bem-estar

�stoso. Suas estampas em miniatura repontam em todo comuns qUe ligam povos dlc I .
As,socia.ndo o conhecimento científico ao espiritual,

Organ'zacão se revelam ada- do FISI. E agora, com a sua

o país. Rio, São Paulo, Pôrto Alegre, Recife abrigam versos. É um aniversário
trata o _pa.clent,e como um ser 'dotado de corpo e alma,

táveís a sítuaçõea novas. No Declaração dos Direitos da

centenas de habalaõs, pais-de-santo e curandeiros de que todos os povos e tôdas
um conjunto, em que não é possível dissociar a matêria

setor político, criou métodos Criança, as Nações Unidas

tipo Zé Bruno. E poucos dêles com as boas intenções
as terras podem aclamar: o

c o espírito, sem prejuizo de um OlI de outro' reconhe-
flexíveis de lidar com dispu- . proclamam que a humaní,

dr" ,espadaúdo negro nordestino. Ao lado dos médicos • Dia das Nações Unidas. 0 cendo, desta forma, a influência do psíquico sôbre o t�s. � combinação de debates dada ';'deve à criança o me,

proliferam êsses esculápios dos pobres e incautos, prO- I acontecimento que come-
físico. I públicos

e um contato díplo, lho r que lhe possa dar".

tegidos pela capa da "religião" umbandista. mora é a vigência da Carta
Ést,e o segrêdo de sua Clínica. Tão conhecida e tão

mátíco contínuo acrescenta- Em seus primeiros quinze

Alguma coisa anda podre por aí! No Maranhão, os
das Nações Unidas, no dia frequentada.

se o desenvolvimento recente. anos, as Náções Unidas já; se

cl ínicos da capital criam dificuldades ao trabalho de 24 de outubro de 1945. A
Chamado a .colaborar no Ensino, exerceu, por vários

da função do Secretário.Ge_ tornaram parte da trama da

um sacrificado médico canadense, que cometeu o crime assinatura da Carta e a ano�, o magistério no Colégio Coração de Jesus e no ral,. � q�al representa uma vida internacional, na qual

de não obter registro no Brasil. Mas nenhum dos dou- criação da Organização das
Instituto de Educação. Dirigiu a Faculdade de Farmácia posiçao mdependente, para está pouco a pouco fiando

tores de: São Luís se oferece .para ir substituir o estran- Nações Unídaa representa-
e Odontologia, integrando o Corpo docente daquele Es-

a Organização como um to- um tecido novo de solídaríe

geiro de Cururupu. E quem dêles já levantou uma pa-
ram o comêço do maior dos

tabelecimento de Ensino Superior. Também a Faculdade do, na conciliação de dispu. dade humana. Estes anos

livra de protesto contra o perigoso curandeirismo de um esforços que já fizeram os
de Filosofia reclamou a sua colaboração de professor

tas e na defesa dos príncí- comprovam o valor das Na.,

Zé Bruno, de uma Maria Piauí e tantos outros babalo- povos do mundo, para Iiber ,

emérito. Leciona biologia educacional no Curso de Di- pios e objetivos da Carta. ções Unidas e a necessidade

rixás que de medicina entendem tanto quanto um maga-
' tarvse

-

da guerra e juntos
dática.

No terreno econômico, as qus sentem seus povos e go.,

r�fe? Uma vergonha para nossa terra essa proliferação
• construir uma paz melhor.

Atendendo a insistentes apelos de varros líderes' pesquisas desinteressadas, os vernor- membros dos serviços

de terreiros e de exploradores de sofrimento popular. y.ma rara unidade de pro-
políticos, não recusou o seu apôio inestimável à Política·

levantamentos e planifica- essenciais que pode prestar,

De há muito vem a Igreja advertindo não se fiem os
POSltoS caracterizou a fun-

sem contudo, prejudicar sua nobre profissão.
' ção realizados pelas Nações na preservação da paz e na

fiéis nos tolos remédios de uma superstição infantil e
dação daa Nações Unidas a

Eleito Deputado Estadual à Assembléia Constituin-
Unidas ajudaram a J?_lantar solução dos outros proble

se afastem dos rítuais dêsse 'pagánismo crasso. Jã é solidariedade e um vigoroso te de 19'46 que deveria elaborar e votar a nossa Constí-
os alicerces, sôbre 09 quais mas da vida internacional

tempo de aparecer um pronunciamento claro e incisivo senso de partícípação fo: tuição, o ilustre parlamentar daquela época 'emprestou
podem levantar-se políticas dentro do espírito da carta:

da Associação Médica do Brasil. Pois se à Igreja com. ran_: seu fundamento. Como
o melhor de seu's esforços, de sua brilhante inteligência,

econômicas naciomiis e reli- É por tudo isso que come_

pete z.elar pe-Io bem-estar es'piritual do povo, todo ver- esforço humano, tem suas
de sua vast_a ,cultura à redação daquele importante di- giosas, seguras e objetivas. moramo& o D\a das Nações

da�eiro médico tem como dever de ofício proteger, na imperfeições inevitáveis. ploma ].egal.
Embora ainda El�ja pequena, Unidas - o aniversário que

medida do possível, a saúde fisica e mental da nossa Entretanto, -quinze anos de
Dotado de extraordinárià habilidade política, aman-

em relação aos programas tôdas as terras e povos acla.

gellt.e. (Div. -,CRF).
exietência já bastam para

te apaixonado da Democra,cia, possuindo qualidades ex-
bi-Iaterais de auxílio, a As_ mamo

Porto Alegre (V. A.). _ convida todos. oS povos a en.
confirmar a nobreza de seus

cepcionais de líder, participou de várias campanhas.
sistência Técnica, o recente I Publicado pelas Nacões

Está se realizando a Se- trar no Vosso redil; fazei propósitos e a necessidade Exerce, atualmente, o ,elevado ,cargo de Presidente
Fundo Especial e'o forneci- Unidas, Escritóri; de

mana das voc.ações Sacer. com que se muLtipliquem e
da cooperação internacio_ do Diretório ""MuniCipal do Partido Denio,crata Cristão,

mento de pessoal executivo Informação Pública,

dotais motivo porque divul.' cresçam a-quelas chamas, nal, como o meio de chegar-
uma das agremiações ,partidárias integrantes da Coli-

e operacional, mediante so_ 1960 Distribuído pelo

,grumos a s8óuinte oração do com que deve -<Ulatar.se o �e � eSl1a finalidade. gação que elegeu o Sr. Celso Ram<1s pãra o G�vêJ:�o do licitação dos governos inte- C€.ntro de Informacões

Ud P P' X I
Esses pr'mi' E'stado.

reúsados, têm ajudado os das Nacões Unidas" do

sa Oso apa 10 II: incêndio do Mundo e nas _

I
-
e ros, qUll1ze anos

"

Senhor Nosso Jesus Cristo, quais brilhe, em todo o seu
nao foram fáceis. A promes_

Também. no s,etor administrativo se fêz sentir a sua
palses em fase de desenvol- Rio de Janeiro �Rua

modêlo sublime de tôâa a' esplendor a s,antide>de sem s� de harmonia entre as na. atuação eficiente, conforme se ,pôde observar, quando
vimento a adquirir a profi_ México, 11 gr. Í502

f
. _

' coe' m' d
. dI'rl'gl'll a Mat 'd d C I D t'

ciência, os homens e a base Ca;xa Postal 1750.

per elçao que pão 'só leva ás 'mancha da Vossa Igre'Ja'
.

,J aIs po erosas deu lu- .

erlll 'a e arme aura; e aInda no De-
'

almas privilegiadas a ten- I' fazeí com que em toda � gar à desconfiança imanen- �arta.:nento de IS�úde, onde é chefe de uma das mais

der para a mais alta meta, parte floresçam jardins de
te d� guerra fria. Certas Importantes .Secçoes. -

mas outrossim as move com' almas eleitas que da con_
tensoes que ardiam latentes' Sempre mteressado no estudo dos problemas sociais,'

a fôrça poderosa do Vosso
I
templação e, na penitência, chegaram às vêzes a mani-I sO?�'etud� ,com o ,problema vital da organização d'a fa- I

exemplo e com o
- impulso

I
parem as culpas dos ho"-

festar.se em. �to� de hostilL :;uh�, fOI em �os�� t,el:ra,. o f.undad?r dos já famosos

eficaz da. Voss'a,graça, a fim mens e implorem a Vossa da�e bem VlSlve19.' O vasto CUISOS de NOIVas, cUJa fmahdade e a ,preparação para

de que sigam, desta forma, misericórdia.
abIsmo que. separa 'Países o .casamento.

, .

< o excelso cami-nho; concedei RIO _

sub·desenvolVIdos dos técni- Chefe de famlha exemplar, católico militante, ocu-

que ,mu1tas conheçam e de_ O cardeal do Rio, dom
camente 'adiantados apre- pou vários cargns de direção nas associações da Paró-

sejem corresponder às Vos. Jaime de Barros
senta problemas econômicoD quia. Lllndl'SSllmOS Relo'gllosl no

sas doces inspirações, abra- presidiu ontem naCâ�:::� d? �onsequências graves, O t Presid,ente, há muitos anos, da Federação das

.ea� t dr' 'V
' rapldo avanço para a sobe Congregações Marianas, cargo que desempenha ,com Tal qual se verifica nos grandes e mod,ernos ma-

�',
o o es a o re 19lOsO,

PU_I
era-CI:uz, ai intronização da rania d

-

inegável devotamento e rar'o descoI'tl'lll·O. i d R' S- P I

,gozarem do Vosso cuid.a_ imagem de Nossa Senhora t
' no caso e povos an.

gaz ns o 10 e ao au o também A Modelar procura

do especial e da Vossa terna da Aparecida, um dos atos meSentdepen�en.tes, ?special-
Amigos e dis.cípulos nel'e não. sabem o que mais concentrar, no seu comércio, a maior variedade possí-

predilecão. comemorativos "Ano da Pa bl
e na Afnca, cnou pro-

. admirar: se o talento de escol, se a ,simplicidade en- vel de artigos, para melhm' servir a sua vasta client·ela.

", <

I
' - emas d'f'

.

d' cantadora.
.

t t
_

d t"
.

F' d t d'
I IceIS e aJustamen

E pa en e a preocupaçao e a mglr os lImjtes má·

azel com que ' es a ma- roeua do Brasil". to t t . Essas duas" marcas f d
.

' ,

neira, jamais falte quem, A cerimônia, promovida to' taan"to para as antIgas .?O_,
pro un as de sua ,personalidade, Xlmos não só no bem atender os interes's'es da ,cliente-la,

mensageiro da Vossa carid,a_l' pela Confederacão Nacional po'te'n�
o

padra .. as antIgas
êle as conserva sempr,e 'tmidas. O profissional o mestre como ainda, em dotar a nossa Capital com uma ol'gani-

-

d V
..•

clas a mll11stradoras wmpetente, nele, cresce ao lado do simples e d� humilde. zação comercial à altura de seu ,progres,so.

�'.t �s. r�presente, dIa e Manana do Brasil, teve lu_ quanto para os novos, Esta
É pois, ,com justa razão que se orgulham os catari- Agora mesmo acaba êsse estabele.cimento de ane-

��;ã�' /un � ao. b�rço_l11do garI no
salão principal da. dos, empenhad09 na taref� n'enses de ver figurar, na galeria de seus filhns ilustres,

.

!Cal' uma bela secção de relógios para senhorás e homens.

, a ca ecelra o pa e_ que a emIssora ,contando de construir a base adminis- a pessoa admirada e simpática do Dr. Biase Faraco. As melhores marcas ,e o.S mais belos modêlos..

���!;��O lado �d�, velh� e do com? comI?areci�e�to de trativa e econômica para a
. Associando·se às manifestações de júbilo por tão Segundo nos ,consta, ainda para êste ano, pretende

_ "que a vez nao ,te- autondades' ecleslastlcas e sua recente independênc'a auspicioso .acontecimento, "O Estado", feUdta o ilus- ii. direção de A Modelar, anexar também uma secção de

rao, �obre ,a terra, mais pie_ de alguns convidados. Um crescimento sem precle� tre aniversariante e seus familiar,es. calçados fil'loS para senhoras.

,dosa, f,azel com que, nas es_ ORADORES dentes da população do mun
-_....._�--------------------.;_----

colas �umildes como. nas Depois de falarem Os srs. do acrescentou nova urgên- ie� ft O H II r·�
·

� c
·

::ta:m�a�:zra:�or�soevsem- Crista �reire, da PRE·2_e o cia a problemas antigos: as �,�:,!._..
,

... � ..,. rasl na' res·1 enc·la o onvenlo
.' � ossa, "r. Antonio Maia, presiden- carência&' de que se ressen. �..! Il'

q�e ensme o cammho do te da CNMB, ocupou o mi. tem milhões, nos casos de I

ICeu e os deveres próprios de crofone o cônego Osório Ma- suprimel;1tos alimentares, ser ,� nternacl1on·al �O Catelfcad8t u.m. ria Tavares que, após' breves viços de saúde, facilidades

FazeI cOIl) que -nenhuma pal,avras alusivas ao ato., educacionais e de alojanien
terra, por ma!s in�sPita e. re_ abordou um projeto de ter to. Oú benefícios que pode-

Regressou dos Estados Unidos o Ministro Sergio Armando

mota, que seJa, f�que prIva_ sôbre o s'erviço social das riam resultar da dominacão
Frazão novo presidente do --Convênio Internacional do

�a do apêlo evangéliCO que Estradas de Ferro. da energia atômica e de �u. Café - Situação do mercado cafeeiro - Redu�àcão das

taxas que gravam o café na europa -

'

Propaganda nos mercados novos.

Procedente dos EstadoEJ' ASSUMIR A PRESIDÊNCIA

Unidos, chegou ontem ao Continuando suas decla_

Rio de Janeiro o Ministro rações, informou o Ministro

Sergio Armando Frazão, Sergio Armando Frazão, que

Presidente do Convênio In_ eúpera ainda êste rnês-, re

ternacional do Café e que gressar a Lisboa, para se

foi ,elevado a presidência despedir e em seguida as

daquele orgão em recente sumir a presidência do

eleição. Convênio Internacional dó

Logo a sua chegada no Café.

A,éroporto Internacional do SITUAÇÃO pO MERCADO
Galeão, falando a reporta- CAFEEIRO

gem declarou: Perguntado sôbre a situa.
&- V.im para consultas ção do mercado cafeeiro,

com os Ministros da Fazen- respondeLI que o me9mo se

da, RelaçõeEl Exteriores e mantinha estavel em Nova

Pre�;-� .-11"' TT'I'cot.it.nto 'Iorque e qUe o resultado

�'1.S negociações _ ent�e os

"8 participantes do ins.
'to mundial _discipli-

[tOlU.NAt CATO LICAI
.

:

E
A. SCHMIDT

MÉDICOSCURANDEIROS

IMPRESSORA

1ffighilo 1Ctbtí.
---c- (ii) ....._--

ENCADERNAÇÕES
SERViÇO DE CLJCHERIA

COM PERFEIÇÃO E RAPIDEZ.
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desfilarão. Mesas R)lojoaria Muller.
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PARTICIPA(ÃO
•

CARLOS PASSONI JúNIOR ,e ELEONORA

MELIM PASSONI, iparticipam, aos parentes e pes

soas amigas ...
o nascimento de sen filho LEA·NDRO

o20rrido no dia 12 do corrente na Maternidade

Carlos Corrêa.

Crediário

nador do acôrdo cafeeiro foi

das melhore9 possíveis.
REDUÇÃO OU ELIMINA

ÇAO DAS TAXAS QUE
PESAM SÔBRE(O CAFÉ NA

EUROPA

Respondendo a pergunta,
sôbre o que pretende faz,er
na presidência do Convênio,
disse o Ministro í Armando

Frazão:
- Uma das minhas prin_

cipais preocupações na pre_

sidência do Convênio -'lerá

sem dúvida alguma a de

gestionar junto a diversos

govêrnos europeus no sen

tido da redução ou elimina:
ção das al,tíssimas taxas in.
ternas que ainda gravam o

café restringindo artificial.

mente o seu consumo. Darei
também especial atenção a

propaganda do café. Nêsse
sentido darei iU'útruções ao

Comité de propaganda do

Convênio, a fim de que se

Intensifique a propaganda e

a leVe aos mercados novos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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serão fuzilados: �CUB
ONU: "O mais ímportan; l Kruche'v "Ineultou o seu de.se à Tribuna, onde acu, pelptões de fuzllame!lto �o �aIs revolucíonaríos, con-

te de tudo que ocorreu é' i auditório, agindo como se sou o presidente da As- gpve r n o :evoluclOnano sIderapdo-se certo que elas

que o martelo do presiden-.. todos os que o ouviam ig- sembléía de dirigir os de- cu�ano deverão entrar em deverao ser aprovada� aín,

te quebrou, é o início da"-{ norassern totalmente a hís, bates com favoritismos. açao nas proxímas ho�as da esta madrugada.

desintegração da ONU". tl"i tória contemporânea e pre> "O presidente disse e durante os dias segum- N? Tribunal Revolucio-

NAÇÕES UNIDAS, 13 _., cisou que a evolução de to- Kruchev - interrompeu o tes para executar as sen, n.aCI? de Santa Clara, pro-
A Aesembléía Geral reu- dos os territórios para a delegado do Congo, quan- tenças de morte. contra vmcla. de ��s Villas, foi

níu.ss hoje para decidir, autonomia e para a índe- do êste ci-tava um telegra, varres rebeldes e invasores requerida ja a pena de

definitivamente, quanto às pendência é um dos renô, ma dos seus irmãos opri- pro.c0dentes do.s Estados morte contra seis rebeldes,

questões apresentadas pe- menos dominantes em nossa midos sob o domínio por- Umdos. Nas ultímas horas capturados na Serra de

la União. Soviética =queíxa época. Acrescentou que a tuguês e quando êsse "Ia; de ontem, dez novas p�- Escambray. Cento e trín,

relativa à ameaça à paz, União Soviética não pro- caio" (e então apontou nas de morte foram solí- ta e quatro rebeldes es.,

criada por atos agressivos, cura um exame sério do para o delegado filipino
por parte dos Estadml Uni- problema e sim efeitos de que se afastara da Tríbu;

dos centra, a URSS" e ai!:- propaganda e finalmente na) OUSa prorerír calú-

da quanto à "declaraçao Se pronunciou por um de- nias, o presidente deixa

,'1ôqre concessão de inde- bate na comissão política qUe fale."

pendência aos países e e não na Assembléia Ple, Voltando a falar, o dele,

povos coloniais". A União nária." gado filipino persistiu em

Soviética ínsíetíu para que O delegado das Filipi- evocar os países �a Euro-

essas duas questões sejam nas díase que devia ser pa Oriental que "União
examinadas na Assembléia estabelecida a libertação ooviétiéa havia engolido".
Plenária e o primeiro ora- do jugo colonialista tarn- Foi então que o presidente
dor roí Kruchev. bém nos países da Europa lhe pediu que evitasse as-

Disee Kruchev que o CO- Oriental submetidos à suntos que pudessem pro,
lomalismo deVe ser aboli- União Soviético, tendo en, vocal' interrupções e "aten

do urgentemente, porque tão havido um incidente. tassem contra a dignidade
pode. causal' grandes so- O delegado da Romênia da Assembléia". Tendo o

Úimentos e custar a vida pediu fôsse chamada a orador dito que "'se a de-
a milhões de pessoas ten; Jatenção do delegado fili- claraçáo para concessão
do ainda ceneurado o Oci- pino, o qUe foi recusado de independência aos po,
dente por falar em liber , pelo presidente da Assem- ·vos coloniais significa
c1ade. bléia ao passo que Kru; verdadeira independência
Acrescentou que "se as chev ciava murros em sua e soberania estou de acõr ,

Nações Unidas não adota- báncada. . . do quanto a qUe essa ques-
rem propostas' para ser elí , Cont.inuou falando o tão seja debatida na As,
minado o regime colonial, delegado filipino, mas o sembléia Plenária".
os povos controlados pelos
colonialistas não terão ou

tro remédio, senão pegar em
armas".
"No Congo - concluiu

Kl'uchcv - Hammarskjold
Jêz o impossível a favor dos
colonialistas. . . Os impe
rialistas . encontraram o

cel. Mobutu e lhe deram
armas e -dínheíro."

tão sendo processados. Foi
solicitada a pena de morte
principalmente para os

quatro chefes rebeldes:
Sinesio Walsh Rios, Plinio
Prietto, delegado das 01'
IganizaQões Oontrazrevolu
cionarias estabelecidas nos

Estados Unidos, Porfirio
Ramirez Ruiz e José Pa
lomino. Para os demais
processados foram pedi
das venas de 20 a 30 anos
de ·prisão.

campos.
O governo pediu o rueí

lamento do aventurei
norte-americano
Salvard e trinta
prisão para outro
americano, Richard
raro. Os promotores mil
tares no processo que es
em marcha em Santia
pediram a morte de Sal
vard, um bostoníano,
tambem a de sete cubano
pelo papel que represen
taram na Invasão d
Cuba, em começos do m
em curso.

.

Outrossim, no Tribunal
Revolucionário de Santia_
go de Cuba, na província
de Oriente, que julga 21
membros do grupo inva
sor .capturados na baia de

Navas, foi requerida a pe
na de morte para oito
acusados, inclusive o nor,

te-americano A n t h o n y
· Zarba. O processe inclui,
ainda, outras sete pes
soas acusadas de cumpli
cidade com os invasores.
Numa seria de íncíden,

tes perto de Matanzas, um

grupo contra-revoluciona
rio abriu fogo contra va,
rias veiculos, inclusive um
ónibus e um jipe, matan
do uma criança de dois
anos. As rnílícías perse
guem o grupo, que tam,
bem tentou incendiar 0.9

Entrementes, em -sín
Clara, os promotores
diam sentença de trín
anos para Pecoraró, u
ex.bombelro de Nova Ia
que. Os promotores cens
raram a conduta de Pec
raro, que t:e identifico
como agente do FBI e
policia ue Nova IOrq�e
ex-marinheiro na ultím
guerra, no tribunal, co
uuta (la qual disseram q
"é a característica insole
cia de um representan
do imperialismo e dos m
nopolíos ianques".

FLOJUANóPOLIS, Sexta Feira, 14 de outubrc de 1960

NOVA INVASÃO DA 'NICARAGUA
TEGUCIGALPA, 14 (UPI) - Fontes habitualmen-

.

te bem informadas disseram na manhã de ontem que,

segundo noticias de Managua, um grupo de rebeldes

nicaraguenses, integrado por uns 50 homens, havia in
vadido a iN'icaragua partindo do território de Hondu
ras. Diz-se tambem que outro pequeno grupo, sob 01'-....,

dens de Indalecio Pastora; estava nas proximidades de
EI Chaparras díspostn a marchar sobre a Nicaragua. CUBANOS

CONDENADOS
,'A MORTE�lcaJt na C9f.2dtttçãd.

Não negará ao govêrno as med'idas necessárias ao desenvolvimento do País
SANTIAGO, Cuba i:

PJ - Um tribunal' mílít
condenou 8 pessoas Que d
sernbarcaram na costa no

,?este, a semana passflid'
.a morte por fuzilament
Sãb os sentenciados par
de um grupo de expedlcí
náríos, cuja intencão e
dente era de combater
governo. Foram êles ca
turados e julgados ho
Se for rejeitada a apelaç
também esta mesma nol
serão fuzilados aman
Trata-se de 7 cubanos
um norte.arnerloano se
do ês,te último de

'

no

Anthony Zarba. O tríbu
sentenciou 16 outros ré
a 30 anos ele prisão; u
mulher :\ 2 e outra a 1
Zarba. que conta 27 anos
idade, é casado, Sua fa
lia reside em Miami.

promover a reestrutura
ção do partido, para a

atualização do programa e

expulsão dos dissidentes
que não se dispuserem a

formar com a linha do
partido".

co. coíocamo.nos em uma

oposição vigilante, digna,
sem paíxõea Na aprecia
ção das medidas legislati
vas que o govêrno solicitar

·

ao Congresso examinare,
mos cada caso, tendo em
vista o ínterêase coletivo.
Não negaremos as medi
das necessárias ao desen
volvimento do país e ao

berrr.estar do povo. Mas
exercendo uma inflexível
vigilância na verificacão
daa promessas do candida
tá, que deverão ser cum

pridas pelo presidente da
Repúbhca, sobretudo aqu,
las qUe mais se aproximam
do nosso programa, da
nossa orientação", dísse o

·

presidente do PSD.

:' "

CLUBE 15 DE
OUlUBRO: 39.0
ANIVERSARIO

RIO -

o ministro Ernani do Amaral Peixoto, que presidiu uma reunião do

Diretório .Nacional do PSD, anunciou ontem à tarde, em entrevista cole
tiva à imprensa, que o partido "vai ficar na, oposição vigilante, digna, mas

sem paixões" sem pretender "negar ao govêrno as medidas necessárias ao

desenvolvimento do país e ao bem-estar do povo". A decisão do PSD - fri-
30U - foi tomada por unânimidade .

Na reumao do PSD, o ção vigilante e digna pe-'
partido decidiu: 1) man, rante o novo govêrno; 2)
ter "uma linha de oposí- credenciar o mi n i s t r o

Auscultei todo o par
tido, pelos seus órgãos e

Posso hoje anunciar que o

pensamento do PSD, fixa
do pela aprovação unâni
me do partido é o de qUe o

resultado da eleição tra
çou o nosso destino. Um

partido qus perde uma

eleição deve ir para a opo,
sição, exercendo aquelas
funções fiscalizadoras que
não' podem ser abandona
das no regime democrátí ,

A fim de comemorar o

39.0 ,a'niversário de sua run;
. dação, o Clube 15 de. Ou
tubro, situado na rua Al
varo ,�c Carvalho, no pró
ximo dia ,15,' sábado fará
realizar Baile de Gala, com
Inícíoàs 22 horas.
Na ocasíão, será empos ,

sada a nova diretoria elei
ta recentemente, Que tem
como Presidente o sr. A_

cary Rodrigp.es Machado.

Amaral Peixoto a manter
entendimentos com as de,
mais fôrças aliadas; e 3)

8om�a ex�lo�iu em limes S�uare, ferin�o 12�essoas
NOVA IORQUE, 13 (A. no setor central da cidade,

P.) - Uma bomba de fa- em 11 dias, e o segundo 'a

bricação caseira explodiu ocorrer na central praça
h?je no subterrâneo d� de Times Square. A explo_
Tll?1eS Square, ocasionando são mais recente ocorreu
felllnentO[' e� doze p�s- numa cabine automática
soas. Este e o terce�ro para tirar Tstratos, nas
atentado do mesmo tipo prdxímidadje:;. do caminho

. JiI.
TRATORES DE ESTRADA E MAQUINAS
DE TERRAPLANAGEM EM TROCA D,E

CAFE'

subterrâneo. que une a

praça de Times Square
com a grande estacão fer
roviária central,

>

direta
mente sob o cruzamento
da Rua 42 e Broadway.
�ste é um dos cruzamen_
tbs subterrâneos de maior
movimento da ilha de
Manhattan. A explosão
ocorreu às 15,35 hora[·,
duas horas antes da ver_

dadeira maré humana que
surge pela terminal do
trem wbterrâneo, quando
milhares de pessoas saem

de úcus trabalhos e come

çam a regressar para suas

casas.

C, PINIO' �efen�eu rela�ões 8RASll-URS51
BER'l'IOGA, 14 (V. A.) - Sorridente e muito afa\,el, o sr. Janio Qua

dros resolv,eu receber os representantes da imprensa. Malgrado tenra se

mostrad'O irredutivel na sua decisâo de nã';) responder as perguntas dos re

pOJ'teres, o presidente el'eito aceitou posar, veezs inumel'avejs ,apara as ob
jetivas dos reportel'es-fotografi.cos ali presentes. SempT'e acompanhado pe
lo governador Carvalho Pinto, o sr. Jânio Quadros enquanto era fotogra
.fado, fugia à curiosidade dos reportel'es dis::orrendo sobre ... maquinas
fotograficas.

SfMANA DA' ASA
No dia 16 segunda_feira,

.no Ael'opôrto Hercílio Luz
terão início as solenielades
de abe�${ll'a da, Semana. 'áa
4Asa, com a presença de
altas autoridades.
Como acontece todos os

anos, as festivli'd'ad'es se
desenrolarão com grande
brilhantismo. Serão promo_
vidos jogos entre as for_
ças armadas.
Haverá uma sessão cine_

matográfica e um churras_
·co de confraterniraçãJo da,
família ,a,viatória, que te_
rão lugar nesta Unidade
dia 17 ,do corrente, às 1000
] 2,00 horas, respectivame'n_
te.

governador Carvalho Pin
to disse que durante toda
a sua permanencia com o

pret:ldente eleito, havia
tratado de problemas re_
ferentes ao Brasil. Inda
gado Se a situação inter_
nacional fôra discutida,
respondeu afirmativamen_
te, acrescentando que na
sua epinião pesoal, o 'Bra
sua opinião pessoal, o Bra_
t:uas relações com a União .

Soviét.ica, "desde que pre
servada a nossa sobera_

nia".
O governador

residencia do industri
José Ermirio de Morais II
companhia do industí'i

.

Roberto Selmi-Dei e su

reé!pe-::tivas esposas. Ne
gou_se a responder tod
as perguntas referentes
constituicão do futuro M
nisterio.

-

Ao deixar a companhia
do sr. Jânio Quadros, em

Bertioga, às 21 horas, o

I'

. fFpi assi�do onltem
no Igabinete do presidente
do Instituto Brasileiro do
Café o contrato de com_

plementação ela compra, de
580 traltores e máquinas, Ide
terraplanagem dai Repúbli
ca Democrática Alemã pa_
ra distribuição aos muni_

.c'ípios do interior brasilei
ro, através da Associação
IBrasilflira ,de Municípios.
'O cont,rato complementar
ontem assinado se refere
.Jà aq;Uisição de mais 126
trat'Ol'es pela mesma mo_
dalidade de troca por café
do Brasil. Estiveram pre_
se'J1,tes ao ato, além do
fPresidente !dia: Autarquia,
Sr. Adolpho Becker, o di
reuor Newton Ferreira d:e
Paiva, o S. José Cu;:.j;ódio
Leite de Almeida represen_
tando o presidente da

ABM, . Sr. Antonio Loman_
to Júnior e Os represern
tantes alemães, Srs. Hans
Kopp, membro :c:o Escritó_
rio Comercial da RDA e da
firma expor,ta·d'ora "MachL
noexport" e Helmut Paetz
d,iretor dai "Deutsche Ge:
nussmitel", firma distribuL .

dora do café na Alema_
nM.

VEN<EU CARLOS LACERDA NA
GUA·NABARA

RIO, 13 (V. A.) - Terminou a apuração no Mara

.canã. Às 9 urnas apuradas aumentaram a diferença
que s·eparava o sr. Carlos Lacerda do sr. Sérgio Maga
lães. O resultado final a ser fornecido pelo Tribual Re

gional Eleitoral virá acrescido da computaç.ão das 35

urnas que foram impugnadas, se o Tribunal assim o

julgar. Às 2.914 urnas apuradas deram o seguinte re

sultado:

O sr. Jânio Quadros
para São Paulo hoje,
9,30 horas.

/
DiEPOIS DA TEMPESTA'DE

Vem- a bonança. Velho refrão. Certissimo tamb
Pois é o caso. Aquela atividade febril, aqu,ela azafa
turbulenta, todo aquele entra e sv.i, portas a dentro
.portas a fóra do prédio das Pioneiras, ali na rua Fe
.nando Machado, numa expressiva demonstração de pi
dade, amor ao próximo e caridade nun.ca vistos, q
durou duas semenas seguidas antes da realizaç.ão
pleito, cessou por completo.

Ningu'em podia pasal' pela calçada do prédio, 011

obras de grande alcance assistenciais foram exe.cutada
dia e noite sem parar ...

Os transeuntes iinham que tomar a calcada fron'
teira, desde qu,e o trnsito ali interrompido e � rua coa,

lhaqa de automoveis e caminhões não permitiam pas'
sagem.

As eleições acabaram. Com a vitória de Celso e

Doute!. Ambos ven.ceram espetacularmente.
,

E a caridade e o amor aos pequenos e humildes
i;ail'am, fechado a porta de ouro do prédio.

ISanto Deus! como é passivei tanta "coragem" á
vista do povo que tudo viu.

Cremos que futuramente, as verdadeiras
des das pioneiras serão postas em prática.

PARA GOVERNADOR

356.722
331.952
221.887
51.503

Carlos Lac,erda .

Sérgio Magalhães '.' .

Tenório Cavalcanti , .

Mendes de Morais .

Diferença entre o SI'. Carlos Lacerda e o sr. Sérgio
Magalhães: 25.130 votos.Após a assitlatura do

contralto a Representacão
Comercial Alemã ofereéeu
aos dirigentesl iI:!'O IBC e.1ia
ABM uma recepção no Co
pacabana Palace.

LEGENDAS DOS PARTIDOS

De acôrdo com os' resultados afixados pelos par

tidos nos ,escritórios do Maracanã, - alguns fazendo

rétificações, - ,eram os seguintes os totais por legenda

�té o encerramento da apuração:MAIS UMA LOJA
DE CALCADOS

f

Floriamópolis sábado ga_
nhará mais uma Loja de
-Calçados, quando será
inaugurada A CALÇADOS
TRES' GAROTOS, na rua
Tenente Silveira, 15, Lojla,
2, no Edifício Paternon.
Na oportunidade SU3J ge_

rência oferecerá um coqui_
tel aos convidados, às 11
hora�.

70.192
52.991
50.520
41.422
29.642

PTN .

PSB .

PR .

PDC .

PRP .

239.455
165.652
120.319
88.538
72.195

UDN
PTB
PSD
PRT
PSP

LABRE: NOVA
SEDE

No próximo sábado, dia
15, deverá ser inaugu�a
,a nova; Sede da Liga ,d'e
Amadores Brasileiros de
Rádio Emissão, Secção de
.Sam,ta Catarina, s.tuada
nesta Capital, no Edifício
Jttlieta, conjunto 109.
Para a cerimôn�a

sendo convidadas .�
toridades civis,
eclesiásticas e

escriba, e fal'"
nópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


