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RUBENS DE ARRUDA RAMOS

DIRETOR

DOMIllJGOS F. DE AQUINO

GERENTE

CALOR E PRAIA: TEMPO BOM

Com aChegaria·uo -câior, que ve.:>õ:rabo, a 1.;1UaUt! coma novoá"speCt". AS ruas
tornam-se, aos sábados e domingos, completamente desertas. As filas de
cinemas "encolhem". O povo, esquecendo as agruras da vida procura as

práias, o mais barato divertimento de todos os tempos. Mais alguns dias e
elas estarão regorgítand., de banhistas. Noticiaremos.

NO GOVÊRNOI JÂNIO:
O ,senhor Fernando Fer-

Beuys permaneceria noMinistério d-a ::��fI::����;g��;;'::
Guerra

-

.Ieronáutica caso delicado �li�;n��;�;�l���::::'
Ap' d . h I D P t d Qd'

.

venceu as- eleições paraerrnanencra o marec a
.. , en:y� _n� as a, 0/ _ua 1'0$, cedendo as pres,

-l'·\1i�. ,(Ilj\�gota..nl"
ratual. G.PVt'.r,�'dor coui o_'tOk'1J de

G:n-erra: PJ�l'a .1>,i"eserv�\l� a,.t1'a:llq'IH1:�ttlé'!n''ffl.f;ãr em (jU'�t 'Soes. pura�-ent€f emocro; _t$çãó' �.a M,
-' _hít,íCtl:, '261149 vóto�, ,�.�

VIve o P(llS, e. no mon4(emo) o pl'map-al ponto de conJ naís, resolva "

n0tp'ear t um ôstram se atls"", .

üI�.n� O � nhor Iririeu B;;-
, �titula)." ao tipo Guedes t f' "". I- '

t�tO' entre o presldente Juscelino Kubitschek e o sr. Jâ�! Muniz. A pacírícacão da d� _

rrme nas. s., j 11'1 0_;:; nha� �n r�ceb'�u 241.502-
mo Quadros. Este assunto já foi ventilado através de Aeronautica depencÍerá de .:IçQe� dr dtscípnna em;;,1 f(ufra.gIl()s regístrando-se

. .

'

.

.. relação ao futuro governo/ê assim umü, diferênca de '

entendimentos do presidente da Republ ica cem enus, tato e a mediação do ma, mas não se mostram dís, 19 994 vót�s a favor do p1"i'sarros do presidente eleito, e reavivado nas conversas
rechal Denys 'ficou clara, postos a ceder a humílha,

. -

. mente manírestada nas -

d 1 t
meiro.

com o governador Carvalho Pinto. solenidades do Dia do çoes: e qua quer na ureza.
.

O J
A •

Q' ," .
Ist.o fICOU consignado no

sr
..

amo uadros ,conc.0�da llltelI�ment: com a Aviador, quando lhe coube encontro em que -p_artici_
permanencia do marechal OdIlIO Denys, Inclusive por- saudar os seus companheí, param mais de 100 Mi-

.

que se considera um homem desvinculado de compro- Iras, soldados do ar. OfL cíaía
missos ou sentimentos com os militares do 24 de agosto.
Ao presídenta eleito In, gêLcia para a boa conve,

teressa antes de tudo, e niencia das Forcas Arma,
sobretudo, um clima de 01'_ das c é cobrada com In,
dem e tranquilidade e o gentes sacrifícios. Caberá
preço da nomeação do ao marechal Denys uma
marechal Denys, que não tarefa muito importante
chega a ser imposto por na composição dos Mlnís;
qualquer corrente, foi por teríos da Marínha e da
êle, Jânio, 'recebido com Aeronautica sem qUe essa'

alivio, pois não terá se, pa-rticipação' ultrapasse o

quer, que se perder em terreno das conveniências
cogitações sobre hipoteseu para (I da intervencão de
qu poderiam lhe trazer assuntos - particulares das
graves aborreciment.os. outras armas.
Todavia, a nomeacão do

marechal OdiU')'Denys não
esgota as suas consequen_
f�as nos limite& da Pasta.
I.ta Guerra. Ela é_ uma exL

AERONAUTICA
O setor da Aéronautica,

por exemplo, poderá agi:"
tar-Pe caso o sr. Jânio

EM' SANTA CATARINA: OS NÚMl1t
DA ELEiÇÃO

Do interior do 'Estado nos tem chegado pedidos os

mais insistentes, acêrca da publicação, novamente dos
resultados exatos e finais do ,pleito" do dia 3 em �o�o .

Estado. O ESTADO, atendendo, com a presteza que
sempre norteou os seus quase 50 anos de existência. ·co
lheu no Tribunal:

As eleições .realízadas no dia 3 de Outubro último
apresentaram em Santa Catarina, resultados f'avora
veis aos senhores Jãnio Quadros, João Goulart, Celso
Ramos e Dóíüel de Andrade, respectivamente candida,"
tos a Presidente e Vice-Presidente da República
Governador e Vice-Governador do Estado.
Os números da eleição Santa Catarina, com o total

foram os seguíntea de 226.152 sUfrágies e-

ELEITORADO: O Marechal Lott rece,
o total de eleitores íns- bsu 22.1.588 votos, regís-

crltos em todo o' Éstado trando .se assim uma ,õ:ife
foi de 573.653, dtstríbuídós reriça de apenas 4.564 vó
em 2.615 secções dos 102 : tos a favor do primeiro.
municípios ll.ltarinenses. O senhor Adernar de E�ar_
'VO�ANTES: t ; ros contou com 41.683 vó-
Excluídos os eleitores de � tos. Para Presidente vo-

3 urnas Impugnadas, da s taram em: branco 23.234
cidade de Orleães, o total de·1 pcasôas.
votantes atingiu a 523.303.� Vótos anulados 10.640.
ABSTENCÃO: O senhor João Goulart
A abstenção registrada VeI1JC1eU as eleições para

em todo o Estado, fói ViJce�Pres.ideIl!te, recebendo
apenas 9%. ' 235.313 votos.
PLAN'O -FEDERAL: O senhor �Miliol1li Oam-
O senhor Jânio Quadro pOs alcançou 175.735, re-

venceis �a,s �Ieiçõ'es e gístrando .se assím uma di
ferença 'ele 59.578 a favor
do primeiro.

r

JOSEPH FIEtDING SMITH YIRA' A
\

'ESTAí CAPITAL
-

(.".

Segundo notícias colhí,
das junto aOE! dirigentes
da Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Ultimos

9as instalada na rua; te_

nente Silveira, 56, devera

chegar a esta Capital, no

próximo dia 14 de novem_

bro, o sr. JO[leph Fielding
Smith, seu Presidente.

Naquele dia, na sede da

Igreja, às 19,30 horas o
.

ilustre apóstolo fará im.

portante conferência a_

bordando tema palpitan�
te.

A. entrada será
queada ao público.

fran_

nio, não logrem solução enquanto não forem des
truidas as ruinosas eonsequências do acêrvo herda
do; combinam-se, enfim, para que o povo sofra ain.
da mais, com a fortuna pública esbanjada ,e compro
metida com medidas que já estão a pedir el a recla
mar um processo de responsabilidad�, tal a orgia,

Os senhores lIeriberto Hulse e Irineu Bornhau- tal a ir,responsabilidade, talo cinismo d'esse FIM

sen, governador do Estado e presidente do partido
DE FESTA.

situacionista, respectivamente, estão muito distan- A opinião publica, testemunha da vaidade. do
I:es da ópinião pública quando pensam poder atri- senhor Irineu Bornhausen, candidato que falava
buir aos' VOLNEIS, BASTIõES BRUZAS E BRAZES COMO GOVERNADOR e que se proclamavà o maior 1

os assaltos que estão sendl) le�ados a efeito contra de quantos passaram pelo Palácio, julgou, pelás
o futuro de -;Santa Catarina. urnas, a sua administração, impedindo-lhe a volta

Se ambos abrisse.r6 as oiças às vo!Zes e às cri- ao poder. E agora, o compreende, raivoso por êsse
ticas dessa opinião pública, escutariam a mais con- julgamento, sem classe para suportá-lo como uma

tundente reprovaç.ão ao que por aqui vem aconte'- -sentença ina1pelável, e por isso, disposto a sabotar 'Õ�
ç�ndo. E saberiam que a responsabilidade disso tudo futuro governante mesmo à custa do sofrimento

l�s é endereçada, sem meios termos, em violenta popular e do próp�io desenvolvi�ento do nosso Es,:
revolta, que desde já legitima e

-

aplaude, pl�na de tado.
esperanças, uma proxlma ,reação sa.neadora, tão E essa meSma opimao pública, que ainda con

enérgica quão decisiva, do governador .celso Ramos. fia.va no proclamado e decantado ESTADISMO do
Se se dispusessem a. sondar o' pensamento po- senhor Heriberto Hulse, já não esconde a sua decep-:,

pular, encontrariam em todas as camadas uma clas- ção em haver acreditado ,no seu bom senso, na sua

sificação muito simples para êsse criminoso proce- compostura, na sua serenidade, porque tudo cede
dimento, que somente começou e 'continua porque ante «> que está acontecendo e só' está acontecendo
éonta eom o apôio de ambos. (}. povo, esperando' do por coniVjência sua, ativa ou passiva.
govêrno, da UDN e do seu candidato a dignidade na Nos Pl'óprios quadros correli�ionários da UDN
derrota, comp;reende que nos PANAMÁS o que existe há um profundo desencanto por esses dois catari-'
c se mostra é apenas uma odiosa e ing'lória vingança. nenses, que estão faltando às tradições politicas da

Governador e éandidato, derrotados 'âmbos, 'com nossa terra e não tiveram nível nem !pêso para en.

o TESTAMENTO, querem que o novo administradol' frentar uma situação comum às democracias.
não possa contar com recursos' para iniciar seu POr sôbre isso ainda lhes ha-de doer, em re

quinquênio; pretendem que êle seja obrigado. a ad- morsos, em futuro muito próximo, o castigo das: cer
ministrar com os mesmos homens que pararam San- tezas de que agiram em vão, comprómetendo-se a si
ta Catarina, efetivados ,em !postos chaves, embora mesmos e a tant,os �ompanheiros, sem os proveitos
sem a confiança do chefe do Executivo; empenham- que a sua vingança pen,sa efetivar e consolidar.!
se em manietá-lo e mobilizá-lo para que não movi- Entre cairem de pé e sairem envolvidos de res

mente seu magnificO' programa governamenta! � peito e dignidade, preferiram descambar agachados
mola mestra da sua espetacular vitória; buscam e punidos pela repulsa que seús atos vem desper
criar-lhe todos os em.pecilhos. e obstáculos para que tando na opinião púb�ica•.

t �,roblemas. de base" delineados para um quinquê- Assim quiser"a__m�._�;_A_s_s_i;....n_l_s_e_j_a_. _
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EDI1ÇÃO DE HOJE - 8 PÁGINAS

Deverá regressar hoje, do Rio de Ja
neiro, em companhia de sua exma. espôsa,
sra. Edite da Gama Ramo�, o sr. Celso Ra-

I mos, g�vernador elei�o. de, Santa Catarina.
O Ilustre casal viaiara pelo convair da

Real, devendo desembarca� no aeroporto'
"Hercílio Luz" aproximadamente às 9 horas,
ocasião. em que receberá cumprimentos de
dirigentes partidários; bancadasl na Assem-
bléia, autoridades, correligionários e· amigos.

Ao eminente homem público e exma.
\ senhora, nossos otos de bQ rs vindas. ,..'

1

�-=" 7*
-" - _ . _ _--

_'

'<B�;ca:'pé;-
> U)U dos muitos artigos do testamento com que al

guns deputados, cnm a carreira política I definitiva
mente encerrada, tentam distribuir os dinheiros do po
vo, criar sinecuras e comprometer a futura adminís f

. fração - foi vetado pelo senhor governador Heríberto
Hulse.

Valerá a decisão como repulsa à orgia 'em que se

empenham esses poucos e irresponsáveis mandatários
do povo?

A 'resposta ainda não pode ser dada com a neces
sária precisão. Devemos, antes, esperar o resultado da
apreciação desse veto, pela Assembléia.

O senhor governador, pOl: evidente, dispõe de for
ça pata que o seu ato seja aprovado pelo Legislativo.
Rejeitado o veto, voltaremos à estaca zerO. E não ha
v�rá mais distinguir entre os propósitos dos que se dis
'Puseram a um criminoso avanço na fortqna pública,
confundidos o chefe do executivo com os seus depu
tados. Mantido o veto, no entanto, o 'senhor Heriberto
Hulse terá, então, de fato, tomado c:Íecisã,o sé.ria e op�.
rante, digna de aplausos.

xxx

Esta interpre.tação do veto ,governamental é ne

cessáriat face ao que os deputados irresponsáveis as-
A fim de presidiT os soalllam. pelas ruas, afirmando qúe � de.cisão doi gover-

'

trabalhos do Concurso pa_ na.dor foi combinada com êles e visa apenas � salvar
1'a provimento da cadeira aparências. Assim:
deEconom'i;:t 'PoIítiea da. 10 - o g()vernador veta a MARMELAUSEN.
Faculdade de Direito, ao 2°"::':_:' a Assembléia rejeita !l veto, mesmo �om o
lado de eminentes figuras voto do deputado filh,ó do gove,rnado):;'
do mundo jurídico brasi_ . 30 - o presidente da, Assembléia transforma ()

leiro, retornou ontem a projeto em lei;
esta' Capital, o nosso pre_ 4ó - oportunamente, o governador passa o gover-
zado amigo e di9tinto con_ no ao presidente ?a Assembléia, que com-
terrano Professor Renato pleta, com as nomeações, êss'e e outros
Barbosa cat.edrático de DL PANAMÁS.
reito Internacional Priva_· Se tudo isso fôr assim, o desrespeitado será o go-
do daquele estabeleci.. vernador, cujo nome, está sendo exposto dessa v.ergo
mento de ensino superior. ohosa maneira.

Para Governador 13.353
pessôa , votaram ()Jm, branco.
Vótos anulados: 6.884 .

O senhor Doutel 'cfe An
drade vítoríou-se nas eleí ,

ções para Vice-Governador,
com Q total de 238.411 vó_
tos.
O senhor Carlo., Gomes de

Oliveira aHançou 215.406
votos, registrando-se assim
uma diferênça de 23.005 vó,
tos a raVQr do, primeiro.
O senhor Martinho CaI_

lado recebeu 16.094 vóios.
Para Vice-Governador ..

44.304 pessôas votarl.1m em
branco. Vótos anulados: .,

9,020.

P'ROF. RENATO
BARBOSA

Especialmente convidadas pelo dr. João David Ferreira Lima Diretor da
Faculdade de Direito, �para presidir os Concursos para lHovime�to de cáte
dras naquele estabeIecimento, encontram-se nesta Capital várias p'ersonali
dades ilustres do nosso ,mundo jurídico. Nà foto um flagrante tomado à

tarde de ontem. (Texto na ga página)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!c L � B E DO � E D E A G OS TO -:-OUARTA
r F.EIRA OlA 26 Filme: CENTElH�S DE AMOR. -. R�nald 'Reagan e Eleanor Parker, Co

lorido - lnícic às 20 horas. ATENiÇAO: - O ,SOCIO deve apresentar sua Carteira de ldeníiticeção .
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\!1 Para almoçar e jantar bem, depois de sua a
B casa, QUERÊNCIA P�ACE HOTEL U
:%S$SS$SSSSSS%SSS\SSSSSSssssssssssssssssssss I

comeameao:

circulou em Criciuma com

uma série de admiri',doras.
O mõço em questão, viaja- i

Sociais
ANIVERSÁRIOS

DR ARI KARDEC
BOSCO MELO I

alvo juntamos as de "O ES_
TADO" com votos de perenes

_ felicidades.
É para nós, motivo de sa,

tisfação registrar na data de

hoje mais um aníversárío
natalício do nosso particular
amigo dr. Ari Melo, pessoa
muito relacionada em nOS90S

meios sociais e culturais.

menino Antonio Carlos
Simas Pereíra

- sr. Nildo Gouvea Lins
- CeI. Antonio de Lara Ribas
- Ten. CeI. Piraguahi Ta_

vares.

DR FULVIO LUIZ VIEIRA
Com imensa satisfação as,

sínalamos na data de hoje,
mais um anícersárto do sr.

dr. Fulvio Luiz Vteíra.
As felicit.ações de "'O ES_

TADO".

cia da mulher crícíumense.
Merece os melhores elogiol!>
a sociedade críeíumense �

o Lions Clube - A orques.
tra Ravera conquistou sim'

patia. ,:
"

--x-'--

2 - ,:!Vluito sÍil11lpátiio o

�a,ld dr. João (Silvia) Caz ,

nok, presidente do Lions
Clube 'que .reoebeu e.m seu

confortável apartamento,
este Colunista e recebeu as I
concorrentes ao título Miss

Ele'gante,. Bangú Criciuriia e

convidados.. para um movl;
,

mentado Coquetel.

DENIR BORTOLUZZI MISS
ELEGANTE BANGU DA

CIDADE DE CRICIUMA.

--x--

I - 'O Mampituba Clube
na noite de sãilâdO, reyi
veu uma. das .suas noites

ele!:jautes e movimentada,
com a apresentação do 1.0

Desfile Bangú, onde o Lions

Clube, num gesto simpático,
promoveu a discutida pa ,

rada de elegância, em prol
da Construção do ASilo dos

Velhinhos desamparados.
O Sr, A�yovaldo H. Mia'cha-

SR. ACELON DARIO
DE SOUZA FAZEM ANOS HOJE

Transcorre na efeméride
de hoje o aniversário natalí,
do do nosso prezado amigo
e conterrâneo ST. Aceíon Da;

rio de Souza, pessoa muito
Irelacionada em nO&30S meios.

As homenagens de que for'
I

do, com muita distinçâo fez
a apresentação do desfile, - - x - -

com as quinze bonitas e 3 - O dr. Ugo Bianehine,
graciosas srtas. da socíe- dUl1ante a festa do Mam-

dade de Crieiuma; Compla. pituba, foi o par coristante

tamente lotado o acolhedor de Miss Elegante, srta. De-
salão do Mar"pituba. ínl- .nír Bortoluzdi.. O sr. em

clcu-se o desfile, cOrP ás foco não se opõe na sua

srtas: 'Shírley Borba, Noely apresentação no desfile fi-

Martinello, Adécia Búrigo, naI que se realizará em

Heliete Angeloni, Mariza Florianópolis.
Ramos, Maria Laura SiL - - 'x - -

veira, Nieía Tasso, Marile- 4 - A senhora Beverly
na Rolltn, Maria do Car- costa, Cronista Sc,_J.,l da
mo Neves, Maria Griselda cidade de Criciuma, Os a-

,

Guglíelme, Adoralice Zoé dia

I
gradecímentos deste oolu,

Rosa Edelcy Bergmann nista e dos tecidos Bangú
zure�� :róvoas' Oarneíre,

.
-

pelas g�ntil�zas recebidas.
Irene Santos e Denir Bor,' - - x - -

tnluzz] - Foram,

trinta�.,mo:;:
5 - À srta. Gríselda Gu-

dei
do, figurinil'ta ",:Joljlf, ,riel, foJ\u.,ma

!!ias

f"
odalos

Rov Ido Jqrle desfil ntÍII. �da }lltf. uentada oite no

co:' os lindos tecidos: d,a: Ma:R�pi� ta, não, venceu:
fabri<lacão Bangú o teci- I' mais é possuidQl·a de um,
I -. ,

do, QUe tanto honra a in- título que é cobiçado por
ciús-:tria ;Textil brasileira. todos - Q melhor partido

da cidade. Párabens srta.

Griselda..

V' EN· D·" E - S E
Vende-se uma Chácara c om a área de 7.940 m2.,

situada no perímetro suburbano do municipio de São
José, com casa de alvenar-ia nova e servida de luz elé-
trica. \,

Informações detalhadas com o Prof. Souza, no

Colégio Catarinense ou pelo 'I'el.: 2060.

!iÍalistas: Menção honrosa,
I\Jicia Tasso, Suplente M�&

Elegante, Shirle:y Borba e

Miss Elegante aBng'ú, Denh
Bortoluzzi, que representan
rá couldidignando a: elegân:�

,

�uitos aplausos e foram fL

--x--

6 - O dr. "!.1uioo U T U B_ R O
Dia - 'Trinta - Disco Dance com atrações ...

Pinho

LOTE

rá para a Europa no próxi
mo ano.

--x--

7 - O Cilizia Corrêa,
uma das Dez Mais Elegan
tes da Cidade de Criciuma,
compareceu ao Mampituba
com o seu futuro noivo, dr.
Helcio Góes.

--x--

8 -, O dr. Pimentel e sra
um dos casais, mais símpá,
tícos da cidade de Crielu
ma,

--x--

9 - O deputado Adhemar
Ghizi compareceu a r-legan., '

e reunião com sua bonitá Inoiva Sonía �a.Jsini.
--x--

lO - Na noite de sexta

feira, o casal sr e sra dr,
Colombo SaIles Ma(!b��io,
recepcíonaram em sua re

sidência, um grupo de a

'migols, lL ra um elegante
jantar.

--x--

II - Os casais: Elpidio
Costa Souza e Wilmar Elias
acenteoeram na noite de
domingo no jantar do Que- I
rêncía Pálace. A senhora I

Cos�aI Souza usou um licha-Imisier" rósa confe:c'ção Im ,

perral Rio. A senhora Elias IusaV131 um Jíndo colar ad ,

qu:ir.�do n

..

'O·.� (c.o� [ureíro JJa-!ques Hend.?, "

:_-x·_-
12 - Domingo, o Clube

I

Doze de Agosto aconteceu I
bastante movimentado com i
o Encontro dos Broti:ríhos.!
Os -guitarristas que se a

presentaram numi magní
fico show, foram aplaudi
dos pela numerosa assis
tência que cOlmipareceu ao
Clube Doze.

Vende_se ótimo lote, sito à rua Urbano SaBes,
área 400 m2. Informações Edifício Montepio,
3.° andar sala 305 - fones 29i - 3426.

rentou viver como milionario seu ultimo ano de vida
FRANCFORTE, (IBRASA) --'Hans Juergen Miss, um I.de Francforte.'Tenho somen_
jovem de 26 anos de idade que subitamente s� tornoll i te mais um ano de vida, pois I
famoso em toda a Alemanha, administl�ador da estação estou condenàdo à morte em Iferroviária d'esta cidade, será .t:Irovavelme:nte transferido virtude de um tumor no ce_'
da pl'isüo de Monte Carla para a Alemanha e sem dú- rebro, Quis viver neste meu I
vida posto em liberdade, pois todas as simpatias estão ultimo ano de vida uma I
com ele. Hans viveu em poucos dias uma aventura "lou- grande aventura. Mas não!A. SCHMIDT ,ca". E só o fez porque tem seus dias contados. É uma sou ladrão".

CARIDADE E SANTIDADE tristeM��i���·RIo? sem o mínimo nervosismo. IRR��:�i:�VEL I
Vi.cente de Paulo é um nome universal. Não pode- Em fins do mês passado, I POLIC�A A Inté�'pàl incumbiu_se de 1

mos falar, há três séculos, em caridade social sem lem- Hans chegou a Monte car�o, .É claro qUe 'uma persona_ �on,firmar a�s informações do IbraI' o nome dêsse santo imenso que compreendeu, assi- ho[!pedando?se no hotel maIs gem como ele desperta em I
Jovem alemao. Veio a reE'pos_milou e viveu de tal maneira o mandamen.to divino do luxuoso da cidade: trazendo I Monte Carla: imediata�e�l_

I
ta. No dia 15 do mês passa_

amor ao .próximo, 'a ponto de seu nome passar 'a ser si- algumas malas. Tao logo o. te, aE! suspeItas da Pollcla. I do, Hans, caixa da estacãonéJnimo de caridade. 'Tudo o que na Igreja do século XX, carregad'or desiÍlcumbiu_se I Com toda a discrição os a_! furtou aquela importanci"a �
�fir�a o histo�'iador fran:ês Danie! Rops, tudo o �ue �e do desembarque

�

das malas, gentes ��nega�cos come�a_
I
desapareceu. Seu desapareci- IIInspira na candad'e de Cnsto, provem. sempre de Sao Vl- recebeu das maos do novo ram U vIgiar o Jovem alemao, I
menta causou estranheza.cente. Devem reconhecer-se comO suas não só as con-, hospede uma gorjeta de 10 cujo nome era completamen_

'

Era um jovem estimado por Iferências vicentinas mas também tôdas as formas de n').il francos, Coil.!a semelhan_ te ignorado. As suspeitas au_
I
todos, com uma conduta il"_assistência aos pobres, aos velhos, aos presos, aos

doen-1
te quase nunca se vê

na.
lu_ mentaram quando os agen_

I
repreensível.

tes, todo o monumental quadro ela Assistência Católica. xuosa cidade do jogo. Nem tes o-v.iram no casuino, ,io-
Poucos amigos, sabiam queLeão XIII o proclamou patrono das obras de caridade. mesmo Onassis faz uma ex_ gando. Não era dos "habi_

sua molestia. era incurável.E naquela ocasião lembrou o Pontífi.ce aos sócios das' travaga�cia dessas. E fez tués": pela propria maneira
Pouco antes do furto e deConferências vicentinas: "'Trabalhai ,por estender a sa- mais: deu goi'jeta ilemelhan_ de segura;l'... ·l1s fichas torna_
sua aventura na Costa Azullutar influência da caridade a tôdas as classes e ,apli- te ao camareiro, a uma ca_ va_§e eYidente que não se

cai-a COJ.'l1o o mais eficaz remédio para as necessidades marei'ra que encontrou no trata:vá-'Ck' um frequentador
o medico lhe dera mais um

ano de vida, rio máximo dois.so.ciais". Grande conselho do Papa que escreveu a Re- corredor, ao garção. Isso no de cQ.$sinos e nem de um
Estava definitivamente con_rum iNovarum e deu as diretrizes mais sábias e 'seguras primeiTo dia. No segundo, re_ arif!tocraya. Os agentes co_
denado. Planejou, então� apara solucionar a crise do operariado. petia a façanha. Em -poucas lheram, sempre discretamen_
aventura, Queria vivér seusNosso século vinte em muitos ,pontos s,e assemelha horas ficou famoso não so_ te, mais algumas Ínforma_
últimos dias como nm milio�ao século dezessete de São Vicente. Viu êle um período mente no hotel como em to_ ções, até que resolveram se

de\guerras, lutas e misérias indizíveis. "Renovo a ,reco- da a cidade. Corria então que dirigir à Policia alemã, mas
nário. E fê_lo melhor: ne
nhum milionário costumamendação, que já fiz -outras vêzes, e que nunca repeti- o jovem alemão deveria ser a resposta demorava. Então, .

dar 10 mil francos de gorjetarei que chega, de rezar ,pela paz a fim de que Deus se um hom�m bem mais 'rico do ante a perspectiva de que o
a um camareiro.digne unir os corações", assim Vicente lllJ.ClOU uma que Onassi9, deveria talvez jovem desaparece9se, dois a_

exortação aos seus missionários. -Quantas vêzes Leão ser parente próximo dos gentes se acercaram do ciàa_
XIII, ,Pio X, Pio XI, Pio XX e João XXIII e os Bispos Krupp, d�o, quando este jogava .t.e_ ,

não 12petiram ,palavras semelhantes em nossos dias! O mist.erio tornou-se mais ílis c�l't� �anhã, e delicada.
Precisamos, mas é da ,caridade que sofre à vista do fascinante quando Hans co_ mente 9 convidaram a com_

êrro; precisamos é da caridade inseparável da verdade. meçou a entrar num ritmo parecer'ap comissariado. Tra
Tôdas as obras sociais de São Vicente de Paulo teriam regu�ar de vida. Pela manhã tava-st,r apenas de interrógá_
fido vãs e desperdiçadas; todo o movimento so�ial da ia jogar tenis, o que fazia lo sobre sua identidade, seus
fgreja seria inútiL se não fôsse a caridade ,cristã a Pro- com desemba;í·açó e elegan_ documentos, sua procedencia.
pulsara. Não foi o interê.sse pelos pobres que levou Vi- cia. Depoi9 voltava ao hotel Han1!f compareceu ao co_
cente a ser santo, mas foi a 'santidade que o tornou ca- para o banho e o almoço. missariado e, antes que o
ritativo em extremo. Não ,estivesse Deus no início, nó De[�cansava um pouco e em delegado lhe. fizesse a pri_
meio e no fim de seu trabalho, não teríamos ho,ie um seguida ia para o cassino, meira, pergunta, foi dizendo:
Süo Vieente, patrono d'a Caridade. (Div. CRF). onde atirava. fichas altas, - '�Perdi a partida. Furtei.

Frei Clarêncio Neotti, O.F.M. com pouca desenvoltura, mas 170 mil marcos da e9tação
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A VENDA NAS

BANCAS DE JORNAIS
\ .

E REVISTAS

Sindicato dos Trabalhadores na Indus
Ir'ia da Consfrucão Civil de Florianó..

. .

polis, São José, Palhoça e Biguaçú
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente EDI'TAL, ficam convocados .todos os

associados do Shidicato dos 'Trabalhadores na Indús
tria da Construção Civil de FlorianÓpolis, São José, Pa
lhoça e Biguaçú, em pleno gôzo de seus direitos sindi
cais para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária,
em sua séde social, no próximo dia 30 de Outubro de
1960 às 8,00 horas em primeira' convocação e às 9�00
hora� em segunda convocação para tomarem conheci
mento e -delibera rem sôbre a seguinte: ORDEM DO
DIA:

1.0 Leitura, discussão e votação da Ata da Assem
bléia anterior;
2.° Discussão e votação do Relatório a ser apresen
tado melo Presidente do Sindicato, constante de:
Resumo dos principais a c ontecimen tos do ano de
1959, Balanço do Exercício Financeiro; Balanço
Patrimonial Comparado e Demonstração da Aplica,'
cão do Irnpôsto ISindical;
3.0 Parecer do Conselho Fiscal sôbre as contas do
exercício de 1959.
4.° Leitura, discussão e votação da Proposta Orça
mentária .para o exercício de 1961.

Florianópolis, 6 de Outubro de 1960.
Ednil Gomes Ferrão - Presidente

PARTICIPAÇÃO
-

Flavio VeIloso da Silva e_lIenriqueta Menezes
da Silva participam aos parentes e pessoas ami

gas o nascimento de sua filhinha Ma-rcia, OCOI"

ridó no dia 23 na maternidade dr. Carlos Corrêa.

AVISO A PRA(A
•

A Firma Importadora Florianópolis Ltda., tendo
iniciado sua liquidação que deverá durar aproximada
mente 30 dias, suspendeu todas as compras não se res

ponsabilizando por qualquer mercadoria adquirida em

seu nome a partir desta publicação. Outrossim, informa
aos interessados -que transferiu todo seu estoque de

peças no Edifício João Alfredo, Rua Jerônimo Coelho
1 B - Sala 19, atendendo. nos seguintes horários:

De 9 às 11 e 14 às 16.
.

Florianópolis, 21 de Outubro de 1960
A DIREÇÃO

t
�'

��-:/_'
.

11
II -

�E12
"-

PROGRAMA DO MES
O O T U B H O

DIA 29 (Sábado) -
Soirée em benefício da So ciedade Amparo a Velhice
Apresentação da Cantora "ANA LUCIA".

DIA 30 (Domingo) -

Soirée - desfile Bangú 'Jas Comerciários.·,

===== I 1======

APEDITIVOS
tf'USIC'A DOS
DIAOIAM'ENTÉ OAB 19AsP311s,

'\.

BELISSIMO TERRENO
VENDE-SE

Vende-se 1 (um) excelente lot.e de terreno, medindo
10x23,70,' situado no aprazível bair.ro' de Peâras Gran
des, nesta Capital, 110 lot�amento Corsini, junto à Vila
Naval. O 'lote é um dos melhores dêste loteamento e

acha-se praticamente cercado de excelentes e novíssi
más construções, todas elas de bom' acabamento. Esgoto,
água ,é luz. Trata-se de eX'celente negócio, não só para..
aqueles que desejam construir, como também para a,pli
eação de capital, pois a valorização é rewlmé!nte espan
t.osa.

Informações: Dias úteis - das 8,00 às 12,00 horas
e das 14,00 às 18,00 horas, pelo telefone 31-91 - fóra
desse horário - telefone 34-67.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Crediário de

Resolverá

/

seu problema1

lava e enxágua com agitador
r eca por centrifugação

Assista. no concessionário Brastemp,
à demonstração do perfeito funcionamento

de sua lavadora automática I

prática
basta apertar o botlo

técnica

possui filtro pará AI impurezas da água -

.1 l.-

/

)
o'

�..�

·PRINCIPE
R.. ETANGULAR

212 litros (7,.5 pés)

5 anos de garantia

Dois modelos:

STANDARD
SUPER-LUXO

maior por dentro o menor por fora

Assistência
Técnica
Permanente

,.

I _.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:COM O SAO PAUtO - Voltando às rodadas de' dois jogos, st�ado teve prossequlmenío o' Campe'onato de Amadores de Fútebol de 1960.
O primeiro prélio da tarde reuniu Postal Telegráfico e Treze de Maio, levando a melhor o vice-líder pele escore d e 2�1. A seguir delron
taram ..se Iamandaré e São Paulo, Que empataram por 1 xl, conservando o primeiro a liderança invicta, enquanto que o tricolor bai-
xou para o terceiro pôsfo, isolando na vice-liderança o Postãl -Telegráfico. ,

'

' '�\r
,'- i� _�
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Juvenis: Guaraní Agora Distanciado,
Qualro Pontos

2 I 1 �ró Filueireuse na "�ela�a'" �e �OmiDlo
Realizando sua pior atuação desde q'ue conqui'stou o Campeonato aa 'é'idade r O Avaí acabou
derrotado pelo alvi ..prelo que também não convenceu r sendor porémr ,menos fal'ho - Ronal-
,dor Pereréca e Alairr os marcadores �- Anielr Mirinho e Djalmar os��lhore� s .; Fraco desem- ISOLADO O MARCILlO DIAS COM OS
penho de Gilberto Nahas na direção do clássico da riva lidade - Quadrosr Preliminar e Renda 'EMPAJES DO OLlMPICO, E PAYSANDU
"Pelada" com P maísculo,

I vezes,
eivado de jogadas de time, tanto no primeiro co; tacularmente. Vadínho, com

I
Abelardo (�nísio); Moacir I

Em Btusqua - Carlos- Re,

é_ como deve ser chamado o uma infantilidade tremenda.
I
mo no segundo tempo, ten., um chute violento e no can, (Alair). Nilson (Abelardo), Resultados' dos Iogos da naux 2 x Paysandú 2 _

embate de domingo entre os O calor reinante deve ter in- ! do explorado bem as falhas to, conseguiu o empate que. Alair (Wilson), Vadínho e
terceira rodada do Campso; I Em Blumenau - Olímpico

tradicionais adversários, Fi- fluido e muito na péssima da retaguarda adversáría não foi concedido pelo árbí, Betinho. nato da Segunda Zona, ere, 2 x Palmeiras 2. .

gueirense e Avaí, válido para conduta' dos dois quadros, para, assim, encontrar o ca, tro que um segundo antes tuados domingo: I Com os resultados acima,
o Campeonato da 2.a Zona. principalmente o Avaí que minho da vitória, pelo escore havia trilado o apito dando PRELIMINAR E RENDA Nesta Capital - Figuei_ o Marcílio Dias isola. se na

Os 'noventa mínutoa passa, realizou eua pior exibição de 2xl. por encerrado, o jogo. Azar

I Na preliminar, pelo certa, rense 2 � �vaí 1
" .

liderança do certame e o Fi.
dos pelo público deixou Ver- desde que levantou o título Coube a Ronaldo abrir o do Campeão. me de juvenis, o Guaraní Em .Itajaí - Marcílío DIas gueirense cede a "lanterna"
mêlho de raiva, muito expec, de campeão da cidade. Do, escore a092 minutos de ação OS MELHORES (líder) derrotou o Figueiren_

1 x CImenport O ao Címenport.
tador. E não era para menos: I minou, é certo, ' no segundo, Isto na cobrança de' uma Poucos se salvaram do de, se por 4x3. _,--------�-__;;._-----------

o espetáculo foi bastante

I
mas territorialmente, por- falta de Nilson no extrema sastre, e estes foram Aniel, Cr$ 22. Q90,00 a renda. HOJIe o Jogo Em Benefício dopobre tecnicamente e, por quanto o alvi-negro foi mais alví.negro, de uma distância sem lúvida o gigante da por,

respeitável. Chutou Ronaldo fia; Djalma, Danda, Osni e Campeonato Me'dl1o He'lllocom violência, .razendo a pe- Telmo, no vencedor e Miri;
'

.

lota passar pela defeituosa nho, Cláudio, Culica e Vadi_

Brasl1lel1ro' debarreira de jogadores do nho, no vencido.
Avaí e ir de encontro ao ARBITRAGEM

ALUGAM.SE DUAS SALAS TÉRREAS EM ombro do desprevenido Tatú Não convenceu Gilberto 'fsgrimaEDIFICIO CENTRAL. OS INTERESSADOS e ganhar o fundo das redes. Nahas que referiu o pré lia,
SERÃO ATENDIDOS A PtARTIR DAJS 15 RS. tnsãstíndo nos ataques, o Fi_ Falhou muito e não foi enér, -;. O Campeonato 'Brasileiro

guejrense quase que-eleva o gico eJl"
- ," o 'l"f) "W''';V}:)-q, VR; .:"',�_re:»"'"

-

P]�LO TELEFONE: 3512.
escore aos 8 mina= "-""-UH"'-

Pff8flr601�s� �ri:��:ts; :��:���:Qh�:� ����I1���:���
:JELEGACIA EM SANTA CATARINA I gíu Mirinho que num esfor; (Gastão); Marcio e Anlel; neío-rnáxímo do esporte das

ORGÂNICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ço supremo, mandou a bola Telmo, Wilson, Sérgio, Pere., armas deverá reunir as re,

'Ql\'IUNICAÇÃO _ RECOLHIMENTO DE para longe, salvando, desta réra e Ronaldo. presentações de São- Paulo,
CONTRIBUIÇõES forma, o quadro de um gol AVAl - Tatú; Bínha, Guanabara e Rio Grande do

com a Lei Orgânica da Previdência So-
certo. Cláudio e Mirfnho; Culica e Sul.-

807), de 26-8-1960 ,e Çl seu Regulamento
Aos 30 minutos Ciro con,

M O G I DE PERDERn.O 48. 959.A, de 19-9-1960), publicado �:����; :u:iX:nco:t��n��� "A EAr(,AD ,O UARAN "

aI", de 29-9.1960 comunicamos:
Je� 1.0 de setemb�'o de 1960 a taxa de ����a d:e��::e�:r :�i�����i:,Oe; D'OIS PONTOS � 'Rec'urso do Paula Ra-de 8% (-o.it> por cento) para o segurado,

iítagem para aS'"'e-mp_rêsas;' �:.tã.éo.l�� A���s,:��_��mp�� mos que alega ter o "Bug're"lln'clull'dotil' da mesma data fica suspensa a cobran,
iplementar de 1% (hum por cento) destina.

vsrínca, uma alteração, com'
'-

o de Assistência Médica, a qual, entretanto, �es��í�i:eq:oa�i�i ese��:;a�a,a um Jlogador em si:tuac.ão irregular�té agôs.to de 1960, inclusive; -

I a Ipartir de 1.0 de setembro' de 1960 o salá-
linha de médios, passando I

. Vem de dar ,entrada na julgar o recurso da diTetoria

náximo de ,contribuição fica el,evado para 5
Abelardo para a meia direi. F.C.F., um prote"Sto do Paula paulaína.

'

s o maior salário mínimo vigente no país
ta Nilson para o centro e Ramos contra a validade da

" "d L')
. Alair para a extrema direita. vit"ória do Guaraní no prélioea a, a el, ISto é:

Esta última módificação foi que decidiu o 'pôstó de, líd�r30.000,00 (trinta mil cruzeiros) de IOde '

mal reeebida e teve as suas do CampeQ,natO: Juvenil dedata d'a publicação" no Diário Oficiál da -

< consequências na fase finaL, Fu.t;ebof. Quer o tricolor da:vos niveis de salário mínimo;
48.000,00 (quarenta e oito mil cruzeiros)

A seguir Culica contunde-'ge Praia de Fóra os pontos da

"'-f<:lrida publicação.
num encontro, com Pereréca, partida, sob a alegação de RIO, 24 (V.A.) - O Bota_

f 'l't 'I I
mas continua em campo, E ter' o "Bugre" incluido em fog'o SOliCI·tOU ao G,r'e'mio,e aCI 1 ar o ca ,cu o das contribuições

t 'd t
o primeiro tempo é encerra_ sua equipe" no embate entre Porto Alegrense prioridaderr('n e mes e ou ubro, para os salários

1
' � 3000000 f

' do sem mais nada de inte_ 09 dois tricolores, um J'oga- para compra do passe' doJl'9P • , , ar·s,e-a a média mensal,
" d d' d ressante, com o Figueirense dor e,m sL,tuação, irregular. centro_In.5.dio

_

Elton, cUJ'o"o numero 'e iaS e cada salário, e sô- v

ncidirá o desconto,de-8%;
vencendo pelo escore míni_ O T.J.D.; e� uma de suas atestado liberatório está fi_

J de contribuição, todavia, não poderá
mo. próximas ré'Llni}íes, deverá xado em 200 mil cruzeiros.
A etapa final é iniciadaúc!l-(or """ IIoo.wfu'i-Ü--p"'ínimo local, de adulto ou após o descanso regulamen_,nenor aprendiz ,conforme o caso, em seus valores tal'. O Figueirense continua,Ilsal, diário ou horário, consoante o contrato f Ih d

.

.

,ad. 239" § IOdo Regulamento Gerar);
a

t
an °WU:len09 ,e aobs 5.mI.

).
" ' nu os I san ca ecela ee a partIr de outubro, ll1CIUSIVe, de 1960, todos os T t' 'd f d b A 8

.

, -.-.' d '

t"d d d'·
a u e en e em. os mI.

emprega ores que exerçam a IVI a e remunera a nas
nutos Pereréca, perde boa;l'espeetivas emprêsas, sujeitas ao IAPC, são segurados oportunidade, chutando fóra.obrigatórios dêste Instituto, independente da quota de

.

I O calor é estafante e, assim,�aplta. Para os empregadores sujeitos à obrigatorie_ pedaços de gelo são atiradosde, ainda não inscritos, é condição que tenham me.
de 50 (cinquen,ta) anos de idade em 29 de setembro

pelos expectadores aOEl joga_
dores. Aos 18 minutos, VadLUHiiO (al't. -fio, i)1ci�o III da' Lei e art. 537 do Regula- nho chuta no travessão, tEm.nto Geral), ,ou no ato d'e in&crição;

-

do antes, porém, cometidof) o "salário de inscrição" dos empregador,es toque. A seguir o mesmo jo.t. 239" ínciso II, do Regulamento Geral) deverá ser gp.dor arremessa com violên.'idamente comprovado nos têrmos da legislação ati. cia, defendendo Djalma.te, sendo lícito ao Instituto retificá.lo
.

no caso de Mai.:l adiante, atira Nilsoninexata a retirada declarada, ou arbitrá-lo na fal-
de declaração, e sómente poderá ser alterado de

que encontra firme o guar.
dião alvi.preto, que defende.(lis 'em dois anos (art. 240, e SElUS parágrafos, ,do Re-

ento Geral).
Aos 33 minutos, Telmo, es.

capando pela direita, atiroutal fim, o Instituto baixará as instruções ne para Pel'eréca, saiu do arco

Tatú, qu� ensejou...ao atacan_
te, facilmente, encontrar as

redes. Era o segundo gol do
Figueirense. Dominando des_
de os 15 minuoos da etapa
complementar, o Avaí 9J_

mente aos 36 'minutos conse.

gue tirar o zéro do marca.

dor, por intermédio de Alair.
aproveitando forte "melée"
diante da meta de Djalma.
Aos 38 millutos, AlaÍl).' qtiase
consegue o empate, tendo
Osni salvado a meta espe.

Salas aluga-se

80lafogo Quer:
Pri'oridade: ELTON

,

Barrelo Lutará
Sábado na

Itália

,0 São Paulo
Pretende Gessi
e Suli

INICIAR-SE·Á no próximo mês de Novembro, curo

sos altamente especializados à preparação de ,candida.
tos aos exames do Artigo 91 (curso ginãsiarem 12 me.

ses) às Escolas preparatórias de 'Ca'detes do Exército
Aeronáutica, Colégio Nacal, e Es,cola de Aviação Co�
mel�cial. O curso ginásial satisfaz .plenamente ao desejo

fde você: seja querendo frequentar uma das citadas Es
colas, seja na vontade que você tenha em atingir ou.
tras atividades na vida social ou pú,blica e que requei
ram saber e cultura. E átravés do E-nsino ministrado no

Instituto D. Pedro II, você verá garantida a satisfacão
de algims dos seus interêsses, fazendo o curso giná;ial
pelo ArtigQ 9'1. Peça informações na Livraria Anita Ga
ribaldi, ao lado da Farmá.cia. "V i.tória". na Praça 15.

\
Informações vindas da, Itá_
lia'

.

dão conta que o meio_
:tliédio brasileiro Fernando
Barreto estreará. nos rings
peninsulares no próximo sá�
bado, 'contra Bruno Vinsin_
tin, na preliminar do compa_
te Archie Moore e Giulio
Rinaldi.

De São Paulo informam
qUe o Clú';; que tem o nome

da cidade está interessado
nos concursos dos gaúchos
Suli, arqueiro, e Gessi, ata.
cante, ambos pertencentes
ao elenco do Grêmio Porto
Alegremre.

INSTITUTO D. PEDRO
Cullural - Social-

II

dcam ,mantidas, sem qualquer alteração, as
emais contribuições �m, favor de terc,eiros, 'l'ecolhidas
Oi" intermédio do IAPQ: LBA (0,5%), SENAC (1%),
ESC (2%) e SSR (0,03�), �

na forma da legislação
rópria.

Florianópolis, 20 de outubro de 1960.
Antonio Gustavo Werne,r

Re�p/ pi Expediente Delegacia

PRECISA-SE
• *

PARA BALCÃO E CARTAZISTA
na MODELAR

O Campeonato Juvenil de - Vencia o FigueirenEJe pelo '

Futebol prosseguíu domingo, I escore C!_e 3 p 1, quando o

pela manhã e à tarde, com invicto "Bugre", numa rea,

dois jogos, constantes da pe; ção fulminante no final da
núltírna rodada do turno. O pugna, logrou conquistar três
prélío matutino' teve como belos tentos, alcançando, as,
protagonistas Avaí e Paula sim, espetacular vitória pelo
Ramos, tendo o prímeíro escore âe 4x3.
triunfado pelo escore de 2xO,
de fôrma que deixou dístan,
ciado quatro- pontos o líder
que é o Guaraní. Este en,

frentou à tarde o Figueiren_
se, na partida preliminar en,
tre o alví .preto e o Avaí,

,GOSTA DE CAFÉ?
ENTÃO PE�A CAFÉ ZITO

Será hoje o encontro entre
os selecionados das Zonas

lizado para o futebol, em ra,

ce da forte contusão que re,

cebeu do díanteiro Almir,
por ocasíâo do jogo entre. o
clube rubro e o Vasco.

Norte e Sul do Rio, no campo
do Botafogo, revertendo-se
a renda em benefício do mé,
dia Hélio, do América, ínutí.,

�I�l OS aesagra8áyeis at�n.'eti·
.o� do final do prello

.

, . ��inenS� x �ArebAr�!� revidou a
A propósito UI' acontect, o. Jose

mentes desagradá. is de 6.a agressão, esbofeteando o

feira no Maracanã nr oca. /"valiente" treinador -

qlue, ..
di
.,

o se e_
sião do match entre lumi- em 1954 mgiu

'.

'1' aos jogos
nense e Grêmio Porto \le_ cionado brasí erro

,
'

1
do Mundo Grande

grense vejamos como o n. da Copa .

dparciaÍ "Oorreío do Povo" I) sururú ocorreu no grama. o,

reportou sôbre o assunto"
.

�endo Zezé Moreira recebldo
.

. -

ela agres-"Zezé Moreira, sentindo rdem de prwao p. '

- - fotografo gaucho. Joseque a derrota rondava sua o ao ,

porta pois o Grêmio demons Aêl"aham, que teve sua ma

,

'
. d 'f' da recebeu as

trou qUe atuava de igual pa- quin') am lCa,
,

,

. '"

, "va d conforto
ra igual, perdeu os cadernos. maior ,s pro se.

,

e dos seus colegas do
Quando terminaram 03 90 por part t d·gniIi.mInutos regulamentares, com Rio, que,

num g�s o bIca do
'f t

.

t
- am ate a o

mam es a ln ençao de agre_ cante, fOl
t va o

d' 't d
. . � encon ra

11' o apl a 01' bandeIrante tunel onde �"..__ arregan.(Olten Aires de Abreu), in. fotógra,fo gaúc o,
vadiu o grama"do. Nessa do_o para traz da golélta Xl.

ClPQrtunidade, no cumpri. de ante& se encontrava. Foi
mento de seu dever profis_ um ato deprimente de Zezé
sional, o fotografo José Abra Moreira, que de imediato re.

ham, da Cia. Jornalística cebeu a repulsa de quantos
Caldas Júnior, procurou ba. presenciaram o embate".
ter foto,:, dos acontecimentos
principalmente por se tratrur
de um treinador que invadia
o Maracanã pará. agredir um
homem q�e vinha dirigindO
bem a partida. Zezé Moreira
não gostou da ,resolução do
fotografo gaúcho, agredindo.

I�,;
Didi Quer Fundar
�5C01a de Futebol
A notícia c:Qegou do- Rio:

o atacante Didi está plane.
jando fundar uma' escola de
futebol que funcionará em

Gene:ral Severiano. O grande
craque começará assim a

preparar 0& futuros ases, da
pelota.

SABOROSO?
SÓ CAPE ZITO

'I

Minislério do Trabalho; Ind. e Comércio
EdUal de Convocação

o Délegado Regional do Trabalho em Santa Cata
rina, pelo presente Edital, na forma do estabelecido no
Pal',ágrafo único ,do artigo 10 da portaria 216, de 6-10-
1960, convoca os Delegados-Eleitores ,para a eleicão dos
representantes ,classistas nas Juntas' de Julgarr;ento' e

Revisão,. efetivos e suplentes, das categoria,s profissio
nais e econômicas filiadas ao LA.P.C., LA.P.L, LA.P.
T.E..C., LA.P.M. e LA.P.E. a qual será realizada no [lró
ximo dia 4 de novembro, �,eparadamente para ,cada ins.
tituição de Previ,d'ência Socia,l, às 9 horas, na sede da
17.a Delegacia Regional do Trabalho, sita' à praça Pe
reira e Oliveira, ,edifí.cio IPAiSE, l.Q andar, nesta CapítaJ.

Outro,ssim, comunica que as eleições para membros
do Conselho Fiscal e Conselho Administrativo junto ao

LA.P.E.F.B.S.p. será realizada, ,com a participação dos
respectiv,os Delegados Éleitores, nO 'próximo dia. 9 de

novembro, na c1d'ade' do Rio de Janeiro, Estad,o ,da
Gnm1abara.

Florianópolis, 22 de outubró dé 1960
fIÊLIO DOS SANTOS

'Deiegado Regi011al do Ti'abalho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DJARIO DE SANTA CATARINA-6- FLORIANÓPOLIS, Terça Feira, 25 de Outubro de 1960

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

ElJpeclalista em moléstia. de anus e recto,
T'!'atamento de hemorroidas, flatulaa, lU.

Clnraia ana.l
CONSULTÓRIO: - Eua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553 -

DENTADURAS INFERIORES
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA

MJi:TODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON- DOENÇAS DO PULJU,O -

- TUBEltCULOSJI -

Conlultórlo - Rua F.1Ip.
Schm1dt, 88 - Tel. 1801.

Horirlo: da. 14 la 111 hor...

Re.ldêncla - FeUpe SOhm1a"
D.O 117.

CrnURGIAb OENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVÓS

TRATAME�TDS DE CANAL
HORARIO - das 8 às 12 e das. �8 às 20 noras

HORAS MARCADAS .- das 14 às lS''tmr'as,
RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

DR. ANTONIO MUNIZ OH

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGiA
ORTOPEDIA

Consultório: João Pinto, 14 _

Consul ta: da. 1Ii à' 17 horu, (l1i
rtamenta, Meno. ao•• 'br.ao•. Re
eldêncla: Bocaluva, 185. Fon. 1714

,CLlNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais

DR.' WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faould.a. Naolo_
nal de Medicina aa UnlvlVlldaae

do BrliU

Ex-Interno por concurso cta .a'ef.
nldade_Elcola. (S.rvlOO eSo prof.
Octávio Rodrlgue. Lima), .x
Interno do Serviço d. Cirurgia do

Hospital I.A,P.E.T.C. ao Elo ct.

Janeiro, Médico ao HOlpltrJ ct.

Caridade e da Mate.rnldadt Dt.

EspeclaUlta em moléólU lIe Bt- i'e OGtH•••••••••••••••••••
nncras e via. urlnirl... Curl rl_ •
J1lcal "III Intecçõel 19ud.. •

or._,nicas. do aparêlho genlto_urlnirlo

.1
em ambcs o. HXO'. Do.nçu do
aparêlho Dlge.tlvo t do .t.'ema·
nervoso. Horário: 10'rit l' 11 •
2'h àl /)

-

horu - ConmHórlo:
Rua Tlradente., 12 - 1 o andar
- Fone 8246. Reald.n�1a: a.a I·Lacerda Coutinho. li (Clljoara ao
Espanha - rODe I... .

i
•
•
•

: Ed. SUL AMJi:RICA 50 andar..

I! Fones: 2198 e 2681
...

.
SERViÇO MILITAR

INFORMAÇÕES ÚTEIS'
CONVOCAÇÃO DA CLASSE DE 1942: --" Segundo

já noticiamo� os c1d'adãos nascidos em 1942, deverão
servir ao Exército, Marinha ou Aeronáutica, no próximo
ano de 1. 961.

- Os que ainda não se alistaram deverão fazê-lo
quanto antes, no 14.0 B. C. ou na 16.a C. R.

- Procurando difundir estas informações, visamos
o conhecimento da Lei do Serviço Militar em seus pon
tos principais, dos quais o fundamental é o artigo 140,
cujo resumo é o seguinte:

Artigo 140 - Nenhum brasileiro, entre 17 e 45
anos, sem estar em dia ,com o Serviço Militar po,d'erá:

a) - ser nomeado funcionário público;
Ib) - s�r empregado em Institutos, Autarquias,

Empêsas Oficiais, etc.
d) - assinar qualquer rOntrato uom o govêrno;
d) � obter pa�saporte;

\
e) - obter licença para qualquer Indústria ou

Iprofissão;
f) - obter carteira profissional;
g) - matricular-se em qualquer Esta_beJecimento

de Ensino.
BRASILEIRO! SERVIR À PATRIA NAS FôRÇAlS AR
MADAS, É o_ TEU MAIS NOBRE DEVER CíVICO.

STUDIO JURíDICO
Maur1cio dos Re1s - advogado
Norberto Brand - advogado -

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

de

Correspondentes:
BRAStLIA
RIO DE JANEIRO
SAO PAULO

Dr. Hélio Peixolg
ADVOGADO

Escritório - RUft Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar _
Sala 4.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.

0alxa PostaI 408.
.-"ele.fone - 2422.
,

INGLATERRA
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA

t. lfelio FreUas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA _

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 � Estrei

to, das 16 àa 19 horas (ao la

do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saralva,470

- Estreito - Fones 2322 e

8387.
;,._ I

DR. HUBI GOMES,
MENDOIfÇA

II.DICO
Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clíntca Geral
RNlidêncla:

Rua Gal. Bitte:acou� n. 111.
Telefone: "2651.
Consultório:

Rua Felipe Schm1dt a. 1'1.
Esq. Álvaro d. C,,"alll••
Horário: ,<'

I'as 16,00 às 18,00, l11arla·
irll'lnte exceto aos sábado.

ENCONTRO COM ANA LÚCIA
A Sociedade de Amparo à Velhice, fará realizar no

Próximo dia 29 de outu.bro, uma soirée em benefício da
quela ISociedade Beneficente.

Para o acontecimento, foi especialmente convidada
a cantora Ana Lúcia, artista ex:cl�lsiva das gravações
Chantecler.

DR. NEWTON D'AVIU
CIRURGIA GJlIU.L

Doença. <le Senhora. - prOOio
!ogl. - Iletrloldadl .ódloa

Conlult6rlo: Rua Vlo\Or .el_
reIre. n.o 28 - Teletonl 1107

::;onBulta.: Da. !fi hora. em c11an.. ,

Residência: F·ont, 8.411. RUI 81-
mlnau. n. 71.

SABOROSO?
SÓ CAFE ZITO

Morilz s. A.

DR

..HE:::'::oPR'SClfôiiiiàifõrlirôllsslõüài!
Operaoõ.. - DOlnoa. <lI senho-á a � ,� __ .._ ,;

ra. - CHnlca <lI Adulto.

ORA. EVA B. SCH'WEIDSON. BICHLER
Curso de Especlal1zaoão no Boapl-

��er��:o d�e;::;r;arl�:o :.n:: CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
drade). Consulta.: pela manhã no

Hospital de Caridade, 'A tarde da.

16,30 horas em diante no consuí,

tório, à Rua Nune. Machado, 17,
esquina da Tlradente. - Tel". �

2766. Re51dêncla - Rua .ar._
chal Gama D'1iloa n.o UI - Tel.
i120.
.'

.. i l

MATERNIDADE (ARMELA OUTRA
S'ERVIÇO ,DE RAIOS- X

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

Exames do Estômago - Veflicula Biliar - Rins -

Torax - Ossos .- Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gr:.1vidêz) - Radiologia Pediátrica,
DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO REGISTRO: N.O 167 - C.R.E.A. - 10.8 REGIAO - S.C.
ENDER:mÇO; Rua Irmã Benwarda s/n, ónibus à. por- Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

ta (Almte. Lamêgn) .

Carla. Corrêa. "

_QENÇAS DB SBNHORAS -

I
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

-IPARTOS - OPBRAÇOIS -

Problemático Afetiva e sexualPARTO SEM DOR pela mUo<lo
pllco-profUlltlco i Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

Consultório: Rua JOão Pinto a. 10, Insul1naterapla - Cardiozolorapla - Sonoterapia e

Jdas 16.00 à. lIMO hor..
,

A...na.

J_:SIcoteraPIa.com horaa mareactN, TII.ron. Direção dos Psíquíátras _

'1f1JI ........"C-"'..al..d..aMA.!.-.-ll.\II ...

VJ,j
.. ·\bt.JOSiTAVARESI:RACEí� ·\!!-_-"';;-:,.�k---"""_"""""",,,�!:!:�����-���rl

_ _ ..

I

I, DR. IVAN BASTO.3 DE ANDRADE : ._

: CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :: Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 IDR. LAURO DAURA ! (Praça Etelv,i.na Luz)CLINICA. '.-IIi : � ,

João

",

"j SOBERANA" PRAÇ" U DE NOVEMBRO - ISQUINA
.UA J'ELIPIJ IiI_C.IIMIQT

fILIAL ,"A 8A.BIRA.NA" DISTRITO DO &S,[�J:ITO - CANTO
\

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42
PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTR{jÇOES

A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

LSS%SS%%S%S%SS%%%%%%'%S%%S%S%SSS%S%%%S%SSSSS'

C. E. VIE'GAS ORLE

'Advogado
ED. ZAHIA, 2,0 ANDAR TELE:t<'ÜNE. 2248

• J\RQUITETONICO
TOPOORAFICO

• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TIMBRES.

Escritório de Advocacia
RuI!. Felipe Schmldt, 14 - �.o andar - Florianópolla
Dr. Acâ'cl0 Garibaldi S. Thiago
pr, José de Miranda ltamos
Dr. EvilásIo Nery Caon /

Questões Trabalhistas - Causas clveis, comerciais, crimi
nais e fiscais - Adm1n1stração de bens - Locação e ven
da de imóveis - Naturalização - Inventários _ Cobran
ças _. ContabUldacle: escrItas, balanços, anál1se.g � 'PerleI..

ImITORA "O F.sTAOO" Lrna.

Kua Cenaelh.lre laatra, 110
Telefone 8022 - C!.'ta. Postal 189
Enderiço Teleiráfico ESTADO

m a s-r o s
Rube.. de Arruda Ramol

Gil R E-N T.
üominzos Fernandea de AQul.o

a.l D A 'f O R I: S
Osvaldo Mell-o Flãvio Alberto de Amorlm - Andrt
Nilo Tadasco - Pedro pau10 Machado - Zury /Macha'"
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

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

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvena'l - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Lelte da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Wa'lter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -
Dora1écio Soares - Dr. Fon toura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. LIm&
- Ma,ury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBLICIDA.D.
Osmar A. SchJindwelm - Aldo F�rnandes - VirgUio DI..
- Ivo Frutuoso.

HIPaIS.NTAftT.
U-epruentaç6_ A. S. Lua L"..
8.10:- Roa Sena_ol Dulu .. - i.. A..'"

TIL 115t14
g PIOI. HUII Vitória 167 -- e.Íl.' II _.

Tel. I i-8''''

S.rvfçG Telerráfleo da UNITaD paES W-P)
AGENTES • CORRJ:SPO�D.NTII8

I. TlHlol ...unielplo. f'- �ANTA CA'fABINA
.A.N17NC .. JI

Ihlllutll ceatrato, ele acord. ·eo. I taNIa I...t'.1

ASSINATURA ANOAL CR$ 600,00
A direção não se respousabíliza pelos

couc ei tos emitidos nos artigos assinados.

L O T E S
Com grande facilidade de pagamento. vende-se 10_

a longo prazo sem juros, sitos á -rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penltencíárla, Podendo o comprador construir SU"

casa, Imediatamente.
Vendas; Edifício Montepio .3.0 andar - Sala 301)

F.o�.r.nn- e-3426_

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

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

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

'

...

DR. SAMUEL fOINSECA
CIRURGIÃO _ DEN1'ISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

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

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

Exclusivamente com horas marcadas

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

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu
nicar aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua cH
nica em FLORI{\NÓPOLIS, em Março de 1961.

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

_

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

Rápido a'BARRIGA VERDE" SIA
Transporte de Cargas

x x x

Em Organização
Tráfego Mútuo com o "Transportes Osni" e

"Transarco - Transportes Hodoviários"

Matriz
FLORIANÓPOLIS

Fll1al
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52-74-79

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

Rua Fco.O TOlentino n. 1l

Telefone: 34.90
Caixa Postal n. 511
End. Te!. TRANSVERDE

AgêncIa
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 9�
Telefones:
32-17_33 e 32-17.37

End. Tel. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (F1l1al)
CRICIUMA
ARARANGUA

Atendemos as seguintes praças; Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santo
Amaro da Imperatriz, Bom Retiro, Ul'ubici, São Joa
quim, Pauto Lopes, Imb'ituba, Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Araranguã, Lajes, pampo Grande, Teófilo

Otoni, Teresópolis, Nanuque e Pôrto Aleir•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AMANHÃ comentarei o

Coquetel c1 o' Ano, ualizado
no Querência P. Hotel, ore.
recido pelo Dest. de Base

Aérea de Fpolis., às autorí
dades e ao "society", em

nomcnaxem a Semana da

Asa, domingo p.p.

O DISCO DANCE no

Lira T. C., será realízado
aos sábados das 19,30 horas
às 23 horas cumprtrdo o

programa d� Verão do Clu

be da Colir:a.

DIVA OlÍNeira, foi esco ,

lhida Miss Elegante Disco

[l,ance da Semana

DUAS Misses Elegantes
Disco Dance, serão apre
sentadas no próximo sá

barlo às 21 horas, no Lira

T. C. Carmem Rosa Cal-das
e Diva Oliveira.

SA'BADO p.p. o Clube "!! de

Janeiro", marcou um' gran ,

de acontecimento social, a

presentando as debutantes
de 1960.

MISS Florianópolis, Lú
cia Maria Lange, abriu o

desfile das debutantes no

simpático Clube do Contí ,

nente.

AS RAINHAS EUarie Lins

do Clube "12 de Agosto" e

Arlete Cardoso do "15 de

Outubro" estiveram presen
tes t' a apresentação das

debutantes de 1960 do Con
tinente.

".

MARIA HELENA Vieira,
Rainha do Clube "6 de .Ja-

neiro", rrluirto ximpátbea. I
I

\

NEUMA Silveira, foi elei
ta fJ_ inha da Prkmavera de

1960, do "6 de Janeiro"
Parabéns ...

ELIANE Seh lemper, EIL
zabeth :' Eliane Elias, aeon

teceram no baile das dl"l
tantos,

OS SRS. EGIDIO Arno,

rim, Osmar Meira e Carlos
Muller, estão de pa;', bens,
pela grande festa que apre
sentaram no sábado p.p. �

o COLUNISTA, acontecêu
'lcompanhado �a, "Lolobrí
c,ida" na bala sul, domin .

io à tarde.

A Floricultura - foi 'a
Vitrine ,da Semana.

-

·f.�-jl"'!"",iit.: 1h�;;:J_;.',��4i' ,

P:EDIMOS a Inspetm-ía de
T r â n s i t 0, 'providências
enérgicas contra os "pinta
cudas" que trafegam em

alta velocidade no bairro
de Coqueiros, principal.
mente aos sábados e do

mingos.

DOMINGO p.p., quase que
fei registrado um granríe

acidente entre uma lam,
,

breta e um automóvel, em

Coqueiros.

\
AS FAMILIAS de Coquei-

I'OS, estão em desespero
com os il'reSllOl1siveis do

volante, que vão veranear

pelas praias do mesmo ...

UM FOR,TE temporal,
derrubou as enormes torres
da Estação de Rádio da

Marinha, na cidade. do Rio
Grán:!e.

TONy e CELLY Cam_

pelo, a maior dupla do Ra
dio � Televisão brasileira,
pela prímr-íra vez nesta Ca

pital, no próximo dia 12 de
novembro.

NA RELOJOARIA Muller
,

e r.' ontracse a lista para rJS
reservas de mesas do pró
xírro '�.ia 12.

lZ TELHAS. TIJOLOS
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
-CAIS BAOARÓ • fON! HOi

ANIIGO DEPÓSITO DAMIANI

PRECiSA-SE

..;
. -.

duramente provado
No grande raide Belém-Brasília-Pôrto Ale
gre, durante a realização da Caravana de
Integração Naci onal , os veiculas equipa
dos com o FAZENDEIRO PIRELLI per
correram sem o menor p'ercalç,Q mete- de
7 700 Km sôbre asfalto, lama, cascalho,
piçarra e terra! Êste teste duríssimo, com
prov'ou, na pr

á tl c a , os magníficos resulta
dos Já obtidos nas rigorosas provas de
lab o r a t ór-i o , pelas quais Já tinha passado
o FAZENDE''lC PIRELLI!

o que roda sôbre pneu
roda melhor com

IIAEitinovo pneu da grande linha
de lançamentos P I R E L L I

_ Em· RENTldVl- E VENCEM: LAMAÇAIS - CASCALHO
AREÕES .. ASFALTO-TERRA BATIDA-PARALELEPíPEDO

MIMEOGRAfO GESIETNER
Preco de. nGaUnha Morta"

•

VOCÊ AGORA PODE VIAJAR,
por conta da Probel ...

Com.prando na A Modelar! ...
')

Você. . . e mais alguém autorizados, que em Floria-

que lhe seja caro, poderão', .nópolis, são os Estabeleci

viajar durante 15 <lias. pa- mentos A Modelar.
, . I

ra qualquer ponto do país" Eis uma das faces sim-
hospedarcse nos IL�:ÜS lU-I páticas do moderno sistema

xuosos hotéis, realizar pas- de ':omerciar. SistelJr.,a que
seios interessantíssimos, ater.ce não SÓ o interêsse

sem nada, nacü .gastar. de divulgar e vender mer-

Essa viagem maravilho- LI_ darias mas também o de

sa, a dois, pc'�erá ser fei.'"", proporcionar as mais varia

tornando parte no concur, das e tentadoras vantagens
so e sorteios instituídos pe ,

aos clientes.
-------

la Probel. Concorrem aos -D E S P E 15 I _D A
sorteios todas as notas fis- � �

.lit.�,�-cais referentes as compras Nazareno Alves e família
de qualquer '�.os famosos em viagem definitiva para
produtos "Probel", isto é, Pôrto Alegre, despedem-se' de
colchões de molas Divino, I

seus parentes e amigos, ou

scrns_can.r.:\, poltronas, es- trossim, ojrecem. sua resiâên :

tfbads etc., ctc., vendidos cia à rua Avenida Getúlio
pelos seus revendedores Vargas, Canoas, Pôrto Alegre.

ANA CECILIA Valente, Re_
gina Carioni, Ana Maria __� .� _

dos, Anjos, Jarete Stoider,
Daura hf.'entche Ana Li-

.'

gía Costa, Arneto Luiz, COPEIRA ARRUMADEIRA
Eliane Lins, Leda Regin� i Moça saudável que saiba ler e escrever, maior de

Deutch, yara Lima, Arlé

I'
idade e sem compromisso (noivo) .. absolutamente hones, "

Cardoso, Dalva Minella e ta e de bons coetumes, com alguma prática e que gos,
Lindaura Limla ; estas gra- te do ofício, para casa de 3 pessôas. Paga-se cr$ 4.000,00
ciosas menínas.rnoca de-I para cima, dependendo do serviço.
butararn no "6 de Janeiro", Informações: Rua Saldanha Marinho, 11
no sábado p.p. i CASAL DE EMPREGADOS

Para trabalhar num apartamento em Copacabana,
{la Rio, sendo o homem para arrumador e a mulher pa,
ra cosínheíra ou então mãe e filha para os mesmos ser,

viços. Exige-se boas referências. Paga-se bom ordenado,

Informações Rua Saldanha Marinho, 11

Vende-se, por preço de verdadeira "galinha morta"
um mimeográfo GESTETNER, modêlo 120, novíssimo
e praticamente sem LISO. Imprirne com perfeição milha
res de folhas em poucos minutos. Trabalha impecável
parecendo ter sido datilografado individualmente.

. Informações nos dias úteis pelos telefones 35-78 e

37 -04. Verdadeiro negócio de ocasião.

o MÁX\MO DE EN

Recomende aos seus amigos:
o que é bom para o seu Ford - é bom
também para qualquer outro veiculo!

Custa o mesmo que as outras baterias -

mas traz a vantagem de ter sido controlada

pelos engenheiros que constroem um

dos melhores veículos do mundo - Ford I

Mesmo quando tôda a parte elétrica

estiver em uso - rádío, luzes, painel.
distribuição - a Bateria Ford

fornece carga uniforme e potente I

PREFIRA
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FAÇA A PROVA
DA PARTIDA!

Ligue tôda a parte elétrica - e

depois dê partida! Você notcrd como,

com a Bateria Ford, o carro "pega"
imediatamente.

..

............... 8 •••

RD
Vende-se por preço razoável, um automóvel STAN

DARD VANGUARD ano 1950 quatro portas, parte me

. cân ica 100%, pneus novos, lataria c chassis impecáveis.
Possue rádio original de excelente sonoridade. Submete
se a qualquer prova ou exame.

Um carro em excelentes condições. Poderá ser es

tudado o financiamento de uma parte. Negócio interes
[;al1 te e de oportunidade .

. 'I'r'ãtãr todos os dias úteis pejo telefone 31-91. ......'�..,,,,,"'_.'"

'ALUGA-SE
J

SALA EM ANDAR TERREO
Para consultório dentário ou médico; para escritório

de advogacza; para aficina de alfaiate, etc.
Informações: Rua Saldanha Marinho, 11.

COMPRA S E
UMA CASA OU TROCA-SE POR TERRENOS

NO VALOR ATÉ 1.000.000,00.
TRATAR PELO TELEFONE 3287

VENDE-SE
AS SEGUINTES PROPRIEDADES:

Rua Conselheiro Mafra, 168
Rua Alvaro de Carvalho, 45
Rua Tte. Silveira, 77
Tratar com PAULO ,sILVA
Rua Irmão Joaquim, 25 NEST}

STANDARD VANGUARD 1950•
•

V NDAS g PEÇAS. SERViÇO - EM TODO O BRASIL
�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



para Provimento de
Despertam Interéssej

Vêm despertando grande interêsse nesta Capital os concursos para às 14 horas - Provas es; Co,ntestação,. j,!J.igamen�o.

d' d F' Id d d Direit d S t C taní E crit(:is e recursos cabíveis: OPOSI-provimento e .cate ras na acu a e e .ueI o
.

e an a. a arma. spa,
Dia, 25 _ às 7 horas Sor- ção de ,tais embaegos àcialmente convidadas, encontram-se nesta cidade Ilustres f iguras do mundo teia do ponto para prova preeatôría e cnmpetêncíajurídico brasileiro, didática. para dêles conhecer. Parte

Os exames, que tiveram início. ontem, ocasionaram a interrupção das Dia: 26 - às 7 horas Pro- prática.
._

aulas, que só recomeçarão ao término dos mesmos, talvez na semana próxima. va� didáticas. Durante a r�ahzaçao d�.sd '. de Economi P I'
.

D'·' J di .... Civil as 10 horas Leitura das exames, atraves do oentroAs ca eu as vagas, e conorma o ítica e II eito u iciarro lVI
p a '�rl·t·,. Aca'diêmico 11 de FevereiroB '1'

..

da" d d 4a
.. _

d
rov s esc «S ,rasi erro, a prrmerra a 1 serre e a segun a a serre, vem seu o exer- Dia 27 _ às 14 horas serão ministrados peloscidas interinamente pelos Professores Alcides Abreu e Waldemíro Cascaes, Primeira, 'defesa de Tese Professôres Que nos honram

Q:ue agora estão prestando exames. Dia 128 - às 14 horas com sU31 presença, çu�sos"?ePara prasíddr os traba- culdade de Direito de Juiz de títulos, procedeu-se a Seg�nda def�sa de Tese extençao .UlntIve:sIta.na "S0-
lhos 'do Concurso, encon- de Fóra. prova escriHa, Que teve como .ola 29 - as 7 horas Ter- b�e os mais variados e pal-
trarn-se nesta Capital, es; Os trabalhos do Concur , tema: a parte da empresa cerra �e,fesa de Tese pltantes temas.
pecialmente convidados, os so estão sendo secreãarta- na repartição. Naturreza I� Pr�s}'diu -;JS trabalhoa a Ontem ás 20 horas teve
srs, Professôres Alfredo Bu, dos pelo dr. Aluizio BIasi, elementos do luc�. O cus- seguinte ?I:lnca lugar o primeiro curso comzaid e José Frederico Mar , Secretário da Faculdade. to dé produção. A mais Proressôr Pe�ro de Mou-

uma aula do Professôr Mi
ques, ambos ela Faculdade Ontem às 8 horas a Co- valia. O Cooperativismo e ra �erro, ,PresIde�te, Pro- chal Bechara, da H.1.culdade Direito da Uníveraidade missão Julgadora da Pro- a elímínação dos juros. 'As fessõr Jose �rederlCo Mar. de de Direito dei Juíz de Fóde São Paulo, Professôr va de Economia Política, 16 horas foi sorteado o pon- ques P.rofessAOl' Alfredo Bu-

ra, que abordou, com raraMadalena Girão -E�l,rroso composta IdiOS Professôres te para a prova de didática, z.aId, Professor Galena Vel- felicídade, o tema DES'ENda Faculdade ele Direito da Renato ElHbós�, Presidente que será feita hoje, às 16 hpho de Lacerda � Profes- VOLVIMENTO ECONOMLUniversidade do Ceará ,e o Proressôr Madalena Girão. horas. A defesa de tese será sor Abelardo da SIlva Go- CO E TEORIA DO BEM;Professôr Galena de La- Dan'oso Prpfessôr Michel as.15 ,horas, de amanhã. mes. ESTAR.cerda, da Faculdade ,c.e Di- Bechara, Professôr José Pio A prova J:.Ilct9 provimento Os candidatos, srs. Pro- Nas próximas edições a-reito do Rio Grande do Sul. de Lima Antunes
-

.. p� da cadeira de 'Direito Ju- fessôres Waldemiro Casca- bordaremos outros aspec-Aíndo, ontem eram espe, fessôr Henrique Stodiec'k ddclárjo Civil obedeceu ao es, Hans Buendgens e An- tos do Concurso bem comorados Os Professôres Jesé deu início à prova de Eco- seguinte programa: tônio Nunes Varela, ílus- - faremos ampla 'reportllgemde Uma Antunes e Michel nomia Política, tendo com- Ontem: tres flguilas dos, meios _ju_ fotográfica sôbre o nossoBechara o primeiro <ia parecido corno candidato o às 10 horas - instalação rídícos dc Santa Catarma tradicional estabelecimentoFaculdade de Direito de Pe- Professôr Osní de Medeí; dos trabalhos da comissão tiveram COima tema na pro- de ensino superior, agoralotas e o segundo da Fa- ros Regis. Feitos os exames e prova de titulas va escrita: conduzido com mão de rer,
Dos embargos de terceiTo. ro pelo Professôr João Da
Casos em que são cabíveis. vid Ferreira Uma.

FACULDADiE, DE DIREITO

Concursos
Catedras

-,

Os candidatos, srs. Professor Waldemiro Cascaes, Antônio Nunes Varella e

Osni de Medeiros Regis, os dois primeiros candidatos às cadeiras de Direito
Judíciário Civil e o último à cadeira de Economia Política. Infelizmente, Um
difeito técnico surgido à ultima hora nos impossibilitou de, estampar o cli
chê de um quarto candidato, o dr. Hans Buendgens.. pretendente à Cátedra

de D..I. Civil, lacuna que preencheremos na edíçãq de amanhã
'

A Comissão Julgadora da Prova de Economia Política, presidida pelo ilustre
Professor Renato Barbosa, ladeado pelos Professores Madaleno Girão Bar
ros0' Michel Bechara, José Pio de Limai Antunes e Henrique Stodieck.

A Reportagem de O ESTADO, no dia de ontem: esteve na Faculdade de Di
reito, onde estão sendo realizados exames para provimento das cadeiras de
Economia Política e Direito Judiciário Civil. A foto acima nos mostra a

Banca Examinadora da' Prova de D, Judiciádo, preilidida pelo Professor Pe
dro de Moura Ferro, vendo-se ainda os srs, Professor dr. Abelardo da Silva
Gomes, Prof. Alfredo Buzaid, Prof. José Fl'ederico Marques e Prof. Galeno

V. de Lacerda

nada difícil notar a propor
cão e a quantidade de car

ros oficiais no tráfego.
Quase tôldlas as , reparti
ções estavam representa
.das' na: desaba1l,o domin-
gueiro. Chapas brancas,
muitos chapas bI'J,ncas.
Gasolina do Estado. Chofer
do Estado, ,desgaste do Es
tado oficinas do Estaido,
prejtüzos do Estado. Se,
como dizem os textos teó
ricos, o Estado é a repre
sentação do povo em si, é
uma delegação do PoYo, por
que êste mesmo povo, que
não goza Os carros ofici
ais, é quem pa'ga as "siri
gaitíces"?

Está tudo errado! Mu_
dean-se os textos, ou mu

dem_se Os homens.

x-x-x
Certos cometimentos das

baruca>das governistas á Ca
sa do Legislativo, ,stão
causando questiúnculas in_
ternas na UDN. As contro
vérsias já inich,ram -

e

Im.uita g'ente anda braba
Há um ,d'ell,encontro de ape_

O dominfl'o'Que passou
foi o marco inaugura>! da
temporada de praia, 1960/
61.
Dia bonito, quente, sol

louríssimo, um nordeste
e:,crespando as ágl..h,s man
sas (las praias 'ce Coquei
ros. O movimento na es

trada geral foi intenso,
Para quem ficasse sentado
em uma val�:lnda, olhando
o dito movimento, ,não era

x-x_x

Ontrm na Assembléia,

DESA'RMAM�ENTO NUCLEAR OU EX
TERMI'NIO DO GENERO HUM·ANO'
RoéHESTEH (Nova Iorque), 24 (FP)

O sr. Linus Pauling, Prêmio Nobel de

Química, declarou numa entrevista de im

prensa, que as experiências nucleares já ha
viam contaminado a atmosfera para provo
car deformações biológicas hereditárias "que
se transmitirão durante milhares de anos".

Linus Pauling, que realiza há anos uma

'campanha contra as armas nucleares, decla
rou que os Estados Unidos deveriam efetuar
\esfo;'ços' para chegar a um desarmamento
n'uclear "iá que trabalhar de maneira di-

, . - ,

ferente supõe atirar pela janela o gênero hu-
"

mano

O eminente cientista a

crescentou que Os Estados
Unidos pedem permitir-se
deter a fabricação de lJ.rmas
nucleares, já Que possuem
suficientes bombas para
destruir qualquer inimigo
setenta vêzes. O cienti:sta

p. a':rescentou Que, segundo
seus cálculos científicos. Os

Estados Unidos pos:suem u

n.'_s 20. mil bombas! atô
micas de uma potência des
truidora 'je um megaton
ca;da umá. Somente se ne

cessitam 30.0., por exemplo,
para destruir a URSS, <disse
Pauling.

COPENHAGUE, 24 (UP)
_ A marcha de protesto
contra '.lS armas atômicas
finalizou ontem quanúo (JS

varias milhares' de partici
pantes dinamarqueses, ',sue
<cos noruegueses, filandeses,
ingiêses e alemães, Que saL
ram sesta-feira última de
HolU.lek, chegaram, à tarde,
sob a chuva, à praça .da

Municipalid'ade de Copenha
gue, <J;)pois de te�e� percor_
rido sesse:n·ta qUllometros a

pé .

em três dias.

Um comício com discur
SOs ·c:os organizadores - Os
,dirigentes do mQviment'?
"Nunca Mais GuenV\- fOl
celebrado na praça Os or

!:! )n�z;adoresi sublinharja�
constantemente Que se tra_
tava... únicamente de uma

rrJÁnifestação pacífica
_

des
tinada a atrair a atençao da

população sôbrc os perigos
que representamAas ar�as
atômic.'.ts. O governo dma

marquês sempre se pronun_
ciou como ,se sabe ,contra a

criacão de ,depósitos de

munições atômicas na Di-
namarca.

x·x-x

Ontem no mesmo Legis
la,tivoj foram ,distrlbuijdas
aos deputados, cópias

.

do
Projeto Ide origem governa-
mental que visa a cria
ção dQ. quadro de funcioná
rios do Plano de Obras e

Equipamentos e !dia Cómis-.
são Estac!ual de Energia
Elétrica.

�

Cargos, mais criação de
cargps!
Vejamos. os motivos, veja_

mos< os debates. Coisas ex·
traordinárias que certa_
mente, também cairão em

regime de u1';9,'ência, �m ses
são extraordinária.
Tudo tão ext.·aordinário

não acham.?
Silveira Lenzi

�

FLORIANÓPOLIS, Terça Feira, 25 de Outubro de 1960

ALA MOÇA. - PaS.D.
A diretoria da Ala Môca do Partido So

cial Democrático, está con;idando os seus

integrantes para uma reumao onde serão
tratados assuntos importantes, sôbre a for
mação da nova diretoria do órgão.

A reunião será realizada no dia 28 às
20 horas, na séde da agremiação.

A DIRETORIA

SATISFATÓRIOS OS ENTENDIMENTOS
COM OS PA'íSES MEMBROS DA

FEDACA'M,E
Retornou de Nova York o Presi

dente do 18e, Sr. Adolpho Becker.
_ Volto plenamente satisfeito com os resultados

dos entendimentos que mantive com o bloco de países
que compõem a FEDECAME (Federação dos Cafe�cul
tores da América Central), em Nova York, com vistas

ao fortalecimento do Acôrdo que reune, hoje, em um só

orgão, 95% dos produtores de 'café do mundo - estas
foram as .primeiras palavras do sr.

- Adolpho Beccker,
presidente do lBC, ao regressar dos Estados Unidos.
Reitero que os contatos lativamente ao volume .de

foram meramente íntor, vendae do produto. ASSIm
mais com os representan, é que... na priAmeira quinze-
tes de países que compoe, na deste mes, vendemos
igualmente, o chamado a� exterior m�is de 800
"Clube do México". E êsees míl sacas �e cafe, prevan ,

entendimentos tiveram a do.se, aSSIm, um _volume
finaHdade de preparar o global de exportação, du,
caminho para que o pró, rante o mês em curso, da
ximo govêrno do Brasil, ordem de 1.�00.000 de �a_
resultante do pleito de"3 caa de 60 qUIlOS., Esta ai o

de outubro encontre em resultado d-a tírmeza de
ordem tôda a planificação nossa política.

.. .

no campo internacional do Apenas verífíqueí, d'}_
nosso produto.base, rante mmha psrmanencia

nos Estados Unidos, a pre,
judicial atuação dos cha;
mados "oub.síders" que
com ae suas técnicas de
ofertas, prejudicam o co
mércio normal do produ,
to. A sua ação, cont.udo,
.está sendo controlada e

contornada, em benefício
de todos os países cateí;
cultores.

Mais uma vez - disse -

a posição do Braeíl, em

matéria cateeíra : foi rei
terada', ísto é, de amplo
entendimento e harmonia
com os demais produtores.
Com isso, íncontestàveí ,

mente, logramos a esta,
bilidade das cotações e a

firmeza do mercado, re_

favOir. Diga. ao autor "Bus_
ca Pés" que a sua sugestão
não me aproveita - eu já
sou funcionário em di<.'_
ponibilidade � com tempo
para me aposentar. A mi
nha situação funcional é,
pois, perfeit.amente regu_
lar.

SR� JOSE'
ALDO FREITA

ESCRiEVE O DR. CARLOS GÔMES
Rubem) Ramos
Meu caro amigo _

De volta à casa, após a

campanha eleitoral, fui
rever os jornais atrasados,
amontoados a um canto.
Lá haveria de encont.rar

"O Estado", bem impres_
so e atraente, como sem_

pre.

Lí a réplica do meu

amigo ao discurso que pro.
feri, no Estreito, sôbre a

conduta do PSD, em 1.958.
Abstenho.me de contes_

tá_la. Prefiro guardar as

expressões de amizade
com que você me cumulou,
ali. O melhor para mim,
depois da refrega, é poder
reencontrar os amigos e

verificar que 0'-' pude man_

ter, mesmo no aceso das
paixões.
Li, também, no seu FRE.

CHANDO, que você não
me perdoou um cochilo
na carta em que eu es_

clarecia fatos da minha
vida, deturpados pela má
fé de cert<>s adversários.
Eu teria trocado um ver_
bo (há) por, uma prepo_
sição (al. Teria, realmen.
te flido grave a falta para
quem gostou sempre de
e s c r e ver "direitinho".
("'Quandoque dormitat bo_
nus Home:rus"). O meu

constrangimento porém, foi
mais pela lembrança do
meu ve1ho professor Hen_
rique Fontes. Que diria êle
dêste seu aluno, e doo a

quem melhores notas êle
deu em português? Mas
entrego a mão à palmato_
ria.

.

E, por fim, rogo. lhe uni

MUSEU DE (ÊRA
INTER-NACIONAL

------------------------------------------------------------------,---------------------------------
a mesma espectativa das tite e de posição. "Bolll1'l�S"
últimas semanas. Granae enormes estão por estou_
assistência muita gente raro E' de se aguardar!
pelos corr�dores irradia_
ção, etc...

'

Quando lá chegamos,
contólimlcs as bancadas. As
do govêrno, estavam em
minoria. A de'd!ução foi ló
gica e rápida. Não haveria
motivo de apreensão, nâo
haveria PANAMA. A ses_
são terminou cedinho, ce
dinho, ..

,
dava -até para os

deputados irem ao cinemà
das três horas no São
José!! \

Desde alguns dias está
instalado nesta Capital,
nau altos do Clube 15 de

Novembro, f r o n t e i r o à

Praça que lhe empresta o

nome, o Museu de Cera
Internacional, que vem po_
larizando a atenção de
centenas de pessoas.
O Museu, qUe é de pro_,

priedade particular, apre_
senta em trabalhos �xcep.
cionais, as figuras de per-
90nagens ilustres do cená_
rio mundial, tais como Na_
poleão, Lenine, Maria An_

tonieta, Mussoline, Caryl
Chessmann, Dante Ali.

ghieri, Maria Quitéria, Hi
tler, Corcunâa de Notre
Dame e outras,

._

Procedente do Rio de
Janeiro, onde exerce altas
funções ,como contabilista
em dedacada firma, este_
ve em visita a seus fami.
liares, nesta Capital, o

nosso conterrâneo sr. José
Aldo de Freitas, de tradi.
cional família catarinen_
se.

Ontem, por via aérea
retornou novamente à
Velhacap, não sem anteo
nos ter dado o prazer de

E, já agora, quero cum_

primentá.lo pela eleição
do seu candidato Celso
Ramos ao govêrno do Es_
tado, com os votos de uma
feliz administração, para
o bem de Santa Cata;rina,
eleição em' que você e o
seu jornal foram, mau gra_
do no[!so, elementos de
primeira linha.
Um efusivo abraço do

Cm'los Gomes de Oliveira

sua amável visita,
muito agradecemos.
Nt'Flos votos de

cen t � prosperidades.

que

cres_

,.

I

EMPREGADA
Precisa-se de uma em. Paga-se bem. Trata'r à

rua Frei Caneca nO 139.pregada, que saiba
nhar bem.

cozi_

Depois de uns dias de fél:ias e peregrinação
por alguns municipios do i.nterior, voltamos ao arco
e frecha.

xxx
A vitória, ,com suas imer.lsas alegrias, tem

pais infinitos. A pobre da derrota é órfã - sem
pai, s§m mãe, sem parentes nem ,próximos nem lon
ginquos, afins ou consanguineos ...

xxx
Entre os uelenistas, em várias cidades, cons

tatamos uma raiva. elanada contra o falso Velho
Colono. Centenas de correligionários seus, depois
de ouvi-lo, apostaram grandes somas na sua vitó
ria. A todos êle dizia -a mesma frase:

- ",Se vencer por menos de 30.000 votos, COn
sidero-me derrotado!! !"

V.ários milhões de cruzeiros foram asSfm per
didos. E os perdedores estão por conta. " Pior que
isso: decididos ao encerramento definitivo da car
reira do senad·ol".

XXx
Em Lages, coram populo, udenistas aos montes

queixam-se de serem obrigados a assinar recibos
de 15, 10 e 5 mil cruzeiros contra recebimentos de.
1.500, 1.000 e 500 cruzeiros ...

Reclamar não .podem! O jeito, agora que o
andaime lhes caiu em c.ima é ,curar a dor com êsse
novo e formidável produt� contra males eleito
rais: Alika�CeI1l-;0'!!!
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