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Na�a IID�e�e Reatamento: Iniciativa De�eD�e �e- JK Vento. ,& � �,
o ,.atamento de relações diplomaticas, politica, 'fi te da República ou de todo ehuva

econômicas, não depende, a rigor, do governo, mas sim i o govêrno, uma vez Que é

d .. idente da Republica. Entretanto em materia dei: mero executor dessas deter,
o pres ,

'
, mí f

-

J ma' noderá
. -tanci o chefe do governo poderá ouvir or..' " lnliÇ?es. a IS

_
-

I

tanta Impor ancla,_ .

'

. .._ , .; ímpsdir a execuçao de

gãos qu-e lhe são subordmados, cuja opirnao sera a.cel-, uma política externa em

ta ou não. contrário à posição tomada

Na questão de relações díplomatícas com os pai- pelo presidente da Repú,
ses da area socialista é um assunto que já está COm- blica ou pelo .g'ovêrno como

entidade executiva, a não
pletamente esgotado sobre o aspecto da coerencia. de o

ser por atos de sabotagem.
Brasil manter contato e re .onhecer povos que existem No' caso das, relações pa-
no mundo inteiro e ser também conhecido por esses lít�:as do Brusíl com os

países socíalístas, não há
,trata,tos em vigor que a

impeçam. So.mlente uma

declaração, de caráter polí
tico, a propósito da instala, '

ção de regimss comunistas
'nas Américas, assina��as em

Caracas, 'em 1954, é que,
aconselha aos países signa

Sendo os dias de tários -a tomar providências
contra tais regimes, não
ir;validando porém, as, re

lações norml:Jis com aquê,
les govêrnos.

povos.
j\f;1, gestão do ministério

Negrão: de Lima, ao que se

informa foi enviado pare
cer à n�speito do problema
- não se sabendo, porém,
em Que têrmos, se ai favo.r
ou contra - ao presa
dente da República, tendo
este solicitado as opiniões
do Cons,el'ho dei Segurança
Nocíonal

"

e ,co Estado-
,Maior das Fôrças, Armadas.
Segundo as fontes Que di
vulgam o assunto, os

pareceres' sãoi .cO'ntrár'os
'e até o momentos nada
se informou sôbrc aquelas
sugestões, Nãó, se diz e

ainda não se divulgou se

o presidente da República
aprovou tais pareceres. As
sim, a determinação do
presidente Iria República é

a \única providência que

obrigará o Itamara.tí1 a con

duzir os entendimentos
paJ.1;.\, o reatamento e o re

conhe,�imento com os povos
da área socialista. Conforme
já ir.formamos,_ o Minis,�é
rio ,:::a,s Relacôea ExterIO
res está preparando, e não

poderia ser de outro modo,
para levar aos governos. da
União Soviética, da Chma

Continental e de outras ria-

ções o' pensamento elo nosso

govêrno, seja êle por uma

determinação do presJd'en-

"O ESTADO"

hoje e amanhã çonsi
derados santificados,

.-(Hoje Dia de Todos

os Santos e amanhã

Finados), êsü�\ diário
não dará expediente,

ASSEMBLEIA

motivo

circulará

porquê não

voltando a

LEGISLATIVA

CAFEZINHO,
CAFE ZITO!

fazê-lo ,somente na

sexta-feira,próxima
dia 4.

�l"'SRÕfÊiRÕU"õi''''FÕiE'�
LYDIO MARTINH0 CALLADO

,

. A quem percorr�, vagaroso, ês.ses caminh�s cruzados �� minha ter'ía:
muita coisa aparece grata aos olhos e ao co,raçao. Das barIanc�s do Uru

uai pelas planuras do Extremo e Miédio Oeste descendo a? rendilhado das

!raias do litoral,' existe de tudo. É a luta do homem pela VIda ,�ost�ando-se
d

.

hos nos trígats maduros no gado das planícies Imensas,
nos roça o nOVln ,

,
A • •

d d
nos parreiraís enganchados nas colinas, no ronco dos Fenemes ajouja os e

madeira, nos pinheirais ent.remeados de erva-mate recem ,c��tada, na mul

tidão de bicicletas jorrando à tardinha dos portões das f�brlca�. Em ca,da
parte a presença do homem. Do homem livre - pob�'e ou nco,. bom ou mau.

Mas a geografia do Estado tem ainda!. u�. oub:o roteiro, O rotellr� doloros� e

chocante das minas do Sul, onde a miserra remai e o de,sal�nto se eternIza.

Nunca pensei ver, eu mesmo, fóra da literatura mórbida ,e das de�a
gogias eleitorais, tamanho desamparo. Ninguem imagina. o rea.h�mo e. o Im

pacto com que o capital escravoelrata do grupo economico Freitas VIolenta

impunemente a fragilidade econômica dos míneiros.
Nem supunha existir entre nós essa coisa - que outro nome não tem

nos compêndios de Economia Política.
A história é sórdida, brutal, incrivel ...
A mineração Visconde, no distrito de Cocal, mumcrpro de Urussanga,

é o centro dum povoado de mineiros. As casinhas e barracos] se_ favelam em

torno da mina assentando no sólo negro das escórias do carvao, numa at

mosfera acidulada e sufocante. Fervilham as crianças maltrapilhas, núas

por vezes famélicas, analfabetas. As mulheres envelhecidas pela pri�a�ão,
es'gotam-s'e no trabalho subsidiário ou minadas pelas mais variadas moléstias.

O trabalho dos homens é de duas espécies: nas minas a céu aberto ou nas

minas de sub-sólo, a 20 30 ou mais metros abaixo do chão. Nas primeiras se

lotam os mais sadíos e mais capazes, e os protegidos dosl patrões. Nas últi
mas, ,representando risco contínuo na escuridão das solitárias e, profundas
galeriàs só descem os cadáveres. E oS' cadáveres são os aposentados pelos
Institut�s com 3.500 cruzeiros, cem por cento com oS pulmões corroidos pe-

la pneumocociose - infelizes farrapos de hom,em condenados a suplemen-
tar sua aposentadoria com trabalho a 18 cruzeiros por hora. E lá ficam 'tos

sindo e minei,rando nas profundezas das chamadas "minas de cadáver" por
10 ou 12 horas consecutivas. As tócasl onde moram pertencem 95 por cento

delas à Compa�hia, o terreno também. A Prefeitura de Urussanga instalou

luz elétrica nas casas. A Companhia abriu um pO'Ço profundo e encanou um

bebedouro coletivo para toda a população, obrigada pelas leis. Ê que, a piri
ta, esterilizando as te.rras onde não nasce um pé de couve, e penetrando no

sólo, vai poluir os lençóis subterrâneos donde poderiam extrair água de po

ços rasos. A meia dúzia de casas1lróprias que ali existe, 'possui poço pro-,

fundo, cujo custo supera muito o orçamento � mineiros. Elefto!l'al�e�te a

vila representa uma llrna com 221 eleitores. O' grupo Freitas que €i' udenista,
exigiu todos os 221 votos para Irineu Bornhauserà e João Bez Batti. Não sen-

do assim, despediriam mineiros, filhos de mineiros, mulheres de mineiros.
E mais: ,cortariam a luz e a águà. Aberta a urna, venceram. 86 votos, porem,
aparece,ràm para o prefeito Adelino Bstio,l - que foi eleito - e 87 para
Celso Ramos.

Pois cumpriram a a!11eaça. Revivendo a antiga arrogância dos barões
feudais invadiram o pobre domicilio dos mineiros e lhes cortaram a luz, que
não lhes pertence e que é paga, pelos ,operários. Arrancaram das l'uas o en

canamento para a única bica do povoado e despediram o pessoal. Alem dis
so, ameaçaram mandar entupir os poços das casas proprias se fornecessem
água aos mineiros sedentos. Apelar para quem? As autO,ridades são todas
t,denistas. .. O governador é de Tubarão. " Os deputados sulinos Adernar'
Ghizzi, Paulino Burigo, Rui Hulse, estão demasiado ocupados com a urg-ên-
'cia do PANAMÁ na Assembl,éia ... Os Institutos não tem fôrça contra aque
le poder, nem a Justiça do Trabalho\ longinqua e complicadá. .. Resta o

quê? Esperar que Jânio Quadros discipline o udenismo cata,rinensej, com seu

punho forte. Esperar que Celso Ramos e Jânio Quadros que não' toleram
crimes dessa natureza, possam' por-lhes um. côbro definitivo.

'

O que nenhuma ,pessoa de juizo pode esperar é que o presidente da
República, eleito justamente porque lutou pelos pequeninos e pela rnÜira li
dade administrativa, entregue a orientação da sua política em Santa: Cata
rina, a gente que trata õ povo desta maneira.

O tempo dirá a última palavra. Até lá,'os mineiros terão para lavar-se,
b�ber e cozinhar, apenas a, água dalgum aguaceiro p.rovidencial, e para ilu
mmar a,.sua miséria a esperança de que :no Brasil não existem somente
patifes e. egoistas.
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Deram e tiraram o transforma�or
"A Imprensa", de Tuba·

rão, publica o seguinte:'
Com f'('tos, exclusívamen

te ,politiqueiros a U.D.N.
tubaronense deu, na nam,
panha eleitoral, um trans,
formador de energia elé,
tríca, para o Distrito de
Gravatal. Sob a égide do
dito cujo transformador
deitaram seus oradores ra,
lação grossa 'e,rru muitos
e muitos comícios, procu
rando amgaríar votos dos
moradoras daquele Distri
to. Passaoía a eleição e, em

vista da fragorosa derrota
que Q povo laborioso de
Gravatal lhes impingiu,
nã tiveram dúvidas: man

daram um damínhão do
DER ,arté lá e carregaram

eom.Q transtorma.dor. °
povo, ai)

-

saber que Os em
busteiros da UDN iriam.
buscar o transformador, '

ar.rr:lol!l-'se de toguetes de
�ssovio e deu a maior 'go
zada" do mundo para cima
.dos falsos; doadores. Em

outras partes R UDN ,.á
fazendo fi. mesma coisa,
comprovando, desta 'fiU,

neira, Que as is::as que
usam são do tipo ameríca.,
no: artificiais .. ,

NR. - Do Sul segundo
denúncias Que oportUna
mente divulgaremos, estão
senc o reccthídos dezenas
de mtlhares de metros de
fio, dístrlbuídos nas vés
peras do pleito.

PANAMA'S

i

I

Diante dos protestos que
á altura dos acontecimentos
vêm surgindo, referentes à
atitude da maioria d'a As
sembléia em pretender cri
ar sérios embaraços à ação
do Governador eleito, pro
testos aue sem dúvid,a vi·
rão de told'a a pante, inclu-
sive de 1 enttdades de
classes, QUe se insurgem
l-,t.t1eil1temente contr� essa
cala,rr.ddád.e pública, (que
êste é bem o têrmo a ser

apUcado) e para jus,tificar
os êrros \:omet�d'os. vem o

deputado lider da' maioria
(ridícula maioria de um)
p,alh, justificar ou melhor,
pretender justificar toda es
sa coisa espantosa e inomL
nável com aue se procura
aumentar Id'e- muitõs mi·
lhõesi as despêsas orçamen
tárias, impedindo se proces_
se e .se execute o progra,ma
de Celso Ramos no novó
g'Qvêrno que se anuncia.

Sess:ões 'COIntínu�s das
oito da manhã à,s :22 e 23
horas! .

'

Pedidos absurdos Id'e ur

gências que se suc'édem pa
ra ven\:er� o tempo a pra
Zo curto, providências que
atentam despud.oradamente
contra a Consti.tuicão e o

bom senso e outras- rasteio
1'21s ainda para no afogadi
lho ,era passa,g,em ,do .bólido
assemblético 'ganhar terreno
o panamá.

Um, absund'o, uma afronta
ao bom nome da Casa dos
representamtes do ,povo, o

que a população de Itodo
o E-S,U;'\IQO está i'D'Sistindo es

tarrecida.
O es,tilo Id'essa,' vingança,

dessa inconformação I�om a

derrota marca uma passa
gem tTis,te, Que ficará nos
anais da Assembléia para i

surprêza e reprova.ção de
uma geração inteifa.

Os vi,nte mil eleitores que
deram a estrondosa e eS

pe.acu1ar\ vitória Id, Celso,
jamais julgaram Que se

(onsumasse por parte dos
inconformados e derrotados
o que estão assistindo.
Confiemos em Celso que

saberá com 'd, ajuda de Deus
vencer todo esse amontoado
e ridículo esforço dos que
não quereml que o Estado
possa ,sair dessa sLtuaçãb
em que se encontra preten_
dend'o ainda embaracar seu

futuro progresso.
.

Tud o isso restará como

ossos roidos descarnados
no último banquete _com

que se despedem-ü.ta, boa vi_
dinha, oS que até agora
depois ,c,I.' dez anos de iner�
da, IllUln'ca sle lembrara.m

d'e fazer coisa útil e plausí-
vel.

'

° ,tribunal que' tem sua
séde na 'consr:iência do povo, '

.saberá julgan :num futuro
bem próximo.

SANTA CATAHINA

ANO XLVII N.o 1 4 O 3 2

EDI'ÇAO DE HO.JE - lO PÁGINAS

Há mais de uma semana, após vários dias de, calor

tórrido, que chove e venta em nossa cidade. E o resul

tado é que os casacos e gu�:da:-chuvas ,são retirados do

- (. � .

tifundo dos-armários para fazer frente ao íntempes IVO

clima, numa época do ano em que não é comum ',', o frio.

A atitude carbonária da maioria udenista na As

sembléia, desvairada com a derrota e entregue ao in

feliz e criminoso propósito de acabar com -um equili
brio tradicional na vida fínanceira' e económica do Es

tado, sugere uma pergunta: "SERÃO ÊSSES HOM,ENS
E SERÁ ESSA MENTALIDADE QUE IRÃO DAR CO
BERTURA AOS NOVOS MOLDFtS ADMINISTRATI
VOS DO SR. JÂNIO QUADROS?"

Destizuidos de espírito público, testados na pior
irresponsabilidade que é a' do desrespeito aos dinhei
ros do povo, como 'poderão representar, aqui, um pensa
mento que se fez vitorioso pela !prédica de um regime
de extremo zêlo, de eterna vigilância, de apostólico rt

gor na justa e perfeita aplicação dos dinheiros do erá

rio no bem coletivo?
Representantes que não honram o mandato, que se

empenham em aprovar marmelausens e sinecuras, que

perderam a compostura no afã de arrazar o Tesouro e

comprometer o futuro do Estado - que qualidade!)e,
apoio irão dar ao futuro Presidente da República? Co
mo entregar-lhe uma V,ASSOURA, se a opinião pública
quer vê-los VARRIDOS, por não saberem cumprir seus

deveres?
xxx

Não é apenas o sr. ,Celso Ramos que se faz, dia a

dia, o de'positário da confiança do povo, no restabele
cimento das tradições administrativas e políticas de
Santa Catarina. Também o sr. Jânio Quadros terá, fiel
â orientação de não ter compromissos cOm partidos,
muito que fazer' por aqui, ao congregar os dois g-oV'êr
nos.

-.

.?c�tro da ética e da de- desta mesma imprensa es
cenCla. As mentiras as tá o jornalilsta Rubens de
calún�as, ,as injúrias, f�ca- Arruda Ra�os, qUe C{)m o

ram do lado de lá. vigor da sua pena brilhan-
Vários, são Os jornais te vem, há cêrca dei 10 anos

- na maiorija semanãriüs alimentando a chama Ide
- espalhados pelo "hinter- um. idC'aI.
laultí" catarinense' que 1

co� Comandou êle através de
mo a nossa valorosa "A Im- "O Estldo," 'do 'qual é Dire
prensa", da \c,�d'ade de '('u- .tor, o bom combate en-

barãoj lutaI1am para qUe frentando semp,re com so

Encerrada. a c:;ampanha San�a Catarina tllvesse, no branceria e altiv�z, a d,es_
política, de que: sairam vito_'Governo, homens austeros e lealdade de seus ferrenhos
riosas aSI fôrças oposiciJOnis. capazes, qUe viessem ao adversárllos. Do seu trabalho
tas no Estado Ide Santa Ca- encontro dos anseios do po- diuturno seu aridor partidá_
tarina nada mais justo do vo já cansado pelos desmau_ l'jlo, da sua honestidade pro-
�ue isalientarmos o }l'apel dos_ administrativos, d'os que fissional, r�cebemos nós, da
preponld'erante da imprensa estao no poder desde 1951. impre,nsa mteriorana, eg

que se debateu pela nossa E esta luta não foi em 'vão, tímulo e o entusiasmo para
causa. porque CelsO! Ramos e Dou_ esta caminha,d'a, já agora
Para Os que acomlPanha- tel de Andralde venceram vitoriosa.

raml corno nós 081 aconted- e�petacularmente as, eIei- Esta é ai razão pIOr que
mentos políticos através' da çoes de 3 'd'e outubro, e, Oi cOP'nominamos ide Gene
l-:;jtura Id,os! órgãósl da o,posi_ c,om eles, esta�os certos ral

I"

da imprensa opos;lcio_
çaQ em Santa Catarina não de que novos hOl'lzontes se nista.
deixaram por ICJerto de' obs_ abrirão para a felicidade do Receba Dois dr. Rubens
servar a éampanha alta en- pavo catarilnense. os efusiv'os �umprimento�
c�t:'l'da, com o patriótico pro Nesta hara em que fes_ da imprensa interiorana,
poslto de melhor esclarecer teja'!:tlIos a vitória não se que vOIc,ê comandou durante
e orientar o eleitorado, de- pode negar a( �ontri,buição esta jornada que empolgou
senvolvendo, Iconsequênte- valiosa Ida imprensa oposi- o altivo eleitorado catari
mente, uma propagan!d:a cionista. E como General nense..

AO GENERAt DA
IMPRENSA
'oPOSICIONISTA

JABES GARCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS ' : - sr. dr. Percy João Borba Imenina. MARIA APARECIDA, - sr. Alvaro Henrique de,
PEREIRA I Cam.pos Lobo

Transcorre na data, de ho, - sr. dr. Harry Corrêa
Je mais, um aniversário da I

-:- sr. Waldemar Joaquim da

simpática menina Maria A- I Silva <, •

Iparecida, filha de Aprizio! _

Pereira Filho e de sua exma'l FARÃO ANOS AMANHÃ: I
sra. Ana Pereira. - srta. Angela orams, fi-

.

'A l.U1iversariante o. seus lha do sr. João Grams e
I

dignos pais as felicitações! de sua exma. sspôsa (já
dEI "0 ESTADO". falecida) /d!. Maria Grams,

ilustre Professora de E-

sr. HAROLO PIRES ducação Física do Insti-
E' para nós motivo de sa- tuto ·:e Educação Dias

tis fação registrar na data Velho desta Capital. I
de hoje mais um aníversá, sr. Bento Oliveira I
rio natalício de nosso preza-I - sr. Primo Diegoli I

do anügo e correlígtonário

,-
srta. Albentíma, Derchm

sr. Haroldo Pires destacado man

funcior.ário da Fábrica de

1-
51'. Darlos Mírowskí

Rendas e Bordados HOE- - srta. Dulcemar Zomer
PCKE. - sr. Márcio Alvín Martins

Ao distinto aníversarían. i
- sr. dr. Walmir Dias

te e seus familiares as feli-
I
- sr. dr. Ayr,ton Sa1g;ado

citações de "O ESTADO",I - sr. Carloa J. C. Leísner
com votos de um futuro - sr. na,pitão Ayrton João
venturoso. de Souza

- sr. Od'y Varella'
- sra. Ilze Givana Lino

- srta. Yolanda Tàvares - sr. Theobaldo Ulísséia
FAZEM ANOS HOJE:

Neves Teixeira

A L �'�J 6 A.. S E
Uma casa à R� Monsenhor Topp, 40, nas imedia

ções do Super Mercado, e vende-se os móveis e

Utensílios. Tratar no local.

c'

'.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlAHIO DE SANTA CATARINA,'

Sociais

Use Regulador ,Gesteira

comeamcmo:

chare, de Minas, Gerais, sr. nas reuniões da nova ge- t1
José Fred'erico Marques, de ração, O dfscutído jovem·
São Paulo, Madalena Girão sr. do "socíety" blume- �
Barroso, de Ceará, Galeno nauense, Marcílio Medeiros
Vellinho de Lacerda, do ---x---

Rio Grande do, Sul e Alfr�- 10 - Caçador - - ,

do Buzaid i!!e São Paulo. O casal José Bayerl Filho
1 - Na noite de domín; - - - x - - - está de parabens pelo nas�

,go, reuniu o Grêmio Síndí , 4 - Com uma bondta e cimento de seu filhinho
cato dos Comerciários de movimentada recepção foi JOSE' - :Parabens da Co

Flt>rianõpolils, para a mo, festejado no dia. 28" os 15 luna Social.

vímentada festa dos! im!Q- Gncs de Eliana Moura _. A - - - x - --

mereiártos - Os salões do Coluna Social, cumprímen- 11 - A elegante srta.

Clube Doze de Agosto, com- ta com votos de felicita- Hereília Luz, já está de

pletamente tomado pelos ções. .volta de sua temporada
sócios daquela agremiação - - - x - - - na Capital paulista.
aplaudiram as srtas que 5 - Circulou pela Ca- - - - x - - -

disputavam o título Miss pital, como sempre em 12 - Es,tamos informa-

Elegante Bangú e Rainha grandes atividades o cre- dos ele que a "boíte" Plaza,
dos Comerciários. A Co- dencnado colunista social passará por completa re,

msssão julga:dora composta da cidade de Blumenau, modelação.
de destacadas figuras da sr. Naged de Mello. - - - x - --

nossa sociedade: sr. dr. Dib _ - - x - - -

-

13 - A senhorinha Ilda

(Mara) Cherem, sra, dr. e - Ana Lúcia, na noite Boos, reuniu um grupo de

Hilton (Consualo) Praze, de sábado, cantou nos sa, amigas para um elegante
res, sra, Olga Mafra, jor- lões do Clube Doze de A- chá na tarde de sábado no

nalista Paulo Costa Ramos, gosto, numa e!egante soirée resturante do Lira Tênis
sr. Luiz Gonzaga Lamego em prol da Sociedade Am- Clube.

e sr. Ivo Gondolffi, sele- paro a Velhice - Muito - - - x - - -

clonaram as tres finalistas: aplaudida a tão discutida 14 -"'Também está cír-

Menção honrosa, Maria cantora eauirínensc, pois culando pela Capital o sim

Helena � Di Bernardi; su- sua vez é realmente um pático casal sr. e sra. dr.

plente Miss Elegante Lu, sucesso. Lamentamos ape, EugêniO Doín Vieira.
naãva Kinseski e Miss Ele- nas, que 1.i cantora, em fo- - - - x - - -

gante Bangú a srta, Síneí., co, não tivesse cantado a 15 - Na próxima sexta,

de Tavares. sua música de maior su- feira, a bonita Ana Maria
- - - x - - - cesso que é "TemLl. do Siqueira realiza seU casa-

2 - O sr. e sra. Durval Adeus". mento civil. Sábado está
José dos Reis, estão de pa- - - - x - - - marcado o encontro dos
bens pelo nascimento de 7 - Tijucas: - noivos Ana Marillt e Laer-

seu filhinho JOSE' FRAN- Festejoul "niver" no dia cio Gomes na Igreja Ma-

CISCO. 29, o menino João Chaves triz, da cidade de Itajaí.
---x--- Neto, filho' do casal sr. e ---x--- QUE A PAZ DE DEUS ESTEJA COM TODAS AS

3 - Por ocasião do 'Cur_ sra. João Chaves Filho. 16 -_ No restaurante do {
ALMAS NI<.lSTE DIA DOS MORTOS.

1'00 de Extensão Univeraitá., - - - x - - - Querência na noíte de sá-' � �>I'lM<�
ria do Centro Acadêmico 8 - A cidade de Caça- bado -jantavam os d.l�ais: ,Primeira Comunhão no Grupo Escolar"11 de Fevereiro, a FacuL dor receberá a dos desfiles Dep. Fernando :VIegaS, Idade, de Dir�ito reeepcíonou Bangú ainda êste mês. Dep. �ernan,d�l Viég'as, "lrl1neU .

Bornhausen"\
em nossa Cidade os ilustres - - - x - - - a. srta, Nice Faria, fez par_

J :%!:c::�::e::::'%r:!:�! :;;%%%!t:;:s::!á%%.t:::�:��%��::s:�::�%=:·%SSss:

OS COMERCIARIOS DA,

CAPITAL TEM MISS ELE_

GANTE BANGU - ELIA

NA MOURA FESTEJOU 15

ANOS.
---x---

Nõ . , .

eSCI"ltorlO

OSVALDO MEU""
UMA CARTA - ESCREVE JUVÊNCIO DA SILVA

NETO - Começo por 'afirmar que o nome é desco

nhecido. Pelo menos para mim. Está assim com ares de

não ser a do próprio missivi.sta. Mas, se é mêdo, eu não

tenho. OUTRO PANAMÁ APRO-' se amanhã fôr apresentado
VADO PELA MAIORIA um projeto que venha efetiMedo de que?

O assunto merece comentário e até acrescentarei de QUE APROVA O ATUAL vai' funcionário.S ainda não
GOVERNO nomeados. Declarou ser fa-minha parte uns achegosinho.s... .

A carta está redigida nêstes termos : Em sesSã�.extIL·aor.dilnat'�·ia vorável a efetivação de fun-

"S J I' ta a Assembléia egrs alva cionários após 'um determi-
r. orna IS .

.

d'
-,.

d
'

d
. "

V. S. que vem trabalhando com a maior dedicação, apreciou .emt dIscus.sao UnI- na o pena o, pOIS a propria

através do "O Estado" tratando do progresso e embele-I ca o proje o e origem �o- Constituição prevê um pra

zamento de nossa Capital, permita que faça um apêlo, vern�m�n�al .qu: efetlva zo para a efetivação de in

que não é propriamente meu mas de todos. fLl�clOna.rJOs dIarIstas, ,:u:en- terinos: 5 anos. Em alparte,

Viajando diariamente nos ,coletivos qU!l servem à sal�s�a, extra-numeran?s, o deputado Fernando Vie-

cidade, aliás cOm regularidade e serviços s·empre elogia-
, a.rtIfIces, mestres e espeCla- gas dedarou que estava se

das, observo, entretanto, um fato que se torna desagra- lIstas.. .

gLlindo passos de Nereu Ra

dável e para o qual gostaria chamar sua valiosa aten- i O pr:m�ll'o orador a de- mos pois em 1938 diretores

ção para um comentário que penso seja justo. Trata-se batel� tao, Importante assun- de repartições foram efeti

da maneira como os ,cobradores de passagens usam nos to falO hder do PTB, depu- vados cOm um ano apenas

citados coletivos. Andam no interior do ca�i'O de um tado Evilásio Nery Caon, de função.
lado para outro, comprimindo-se entre os passageiros, que afil'mOl1 não estranhar 'Respondendo ao aparte do

mãos esti,cadas até o nariz da gente 'encostando-se nos

120mbl'os dos que viajam, sejam hdmens, senhoras, ali

,senhoritas.
Alguns repetem a desagradável cêna cada vez que

passam perto do passageiro, m{!'smo que êste já tenha

pago a passagem e mã.os ·esteadidas roçando a manga do

paletó na cara de quem já pagou e esperandO qUE! a_

gente se irrite.
Este sistema .é desagrad'ável e até pou,co educado.

Porque não se evita isso? Provavelmente, os donos
da Emprêsa, tão zelosos que são e semp-re prontos a ca

da vez melhorar as condições de seus veículos, ignoram
o fato.

_

Aqui fica, sr. jornalista ó que eu queria dizer, fa
zendo-o atra�s destas linhas como apenas, uma cola

boração que penso justifi.cada.
Saudações cordiais. (Ass, Juvêncio da Silva Neto).
Se o amigo voltar, não· .se esqueça de fazê-lo com o

mesmo nome ...

};'OTA - Na ,carta em alpreço o amigo lembra sejam
tOlTIé\das providências pelas autoridades competentes.

Isto é apenas, chavão.
As autol'idade� nada t�m a haveI' com o fato.
Desde que a Emprêsa fique sabendo do que o,or1'e,

a ela t.ão somente compéte a providência e quanto a isto
118,0 te:ncs dúvida, poi,s, ,esta saberá. cumprir seu dever,
como já t2lTI feito outras vezes.

hlNGO NO CLUBE DOZE DE AGOSTO - No pró
ximo dia 9, 4.a feira, às 20 horas, realizar-se-á no Clube
Doze ele Ag'osto, -grandioso Bingo promovido pela Asso
ciação de Proteção à Maternidade e à Infância de Flo
rlauópoiis, pró construção de seu orfanato, no distrito
de Ca hoeira, norte da Ilha, denominado Educandário
Lar de Jesus. O preço do cartão é d'e Cr$ 50,00 e se en

(outra à venela nas Lojas Eletrotécnica aonde ficarão
,cx.Pottos os l'es'pectivos P11êmios.

'

Para' trabalhar com cficiência e bom humor
é pr�ciso cuidar, da saL/de.

Regulador Gesteil'a normaliza as funções
dos órgãos femininos, cvi tanclo assim o desgaste
de nervos que certos distúrbios provocam.

.,

'
�,

deputado Fernando Viegas,
o líder do PTB, afirmou que
estranhava tal procedimen
to de um udenista que sem

pre combateu a ditadura r

que hoje invoca. atos prati
cados durante a ditadura. O
deputado Viegas apartean
do novamente o orador afir
mou qLle em 1936; época em

que ocorreu tal fato o regi
me didatorial não estava vi
gente. O deputado Evilásio
Caon respondendo ao aparte
declarou €star sllliprêso com

tal afirmativa, pois em 1945
a UDN combatia a ditadura
de 15 elUOS, em 1960 afir
mam ter derrubado uma di
tadura de 30 anos e hoje o

deputada Fernando Viegas

I afirma que a ditadura co

meçou somente em 1937.

I
Prosseguindo em suas con

siderações, o deputado Evi
, lásio Caon declarou que não
há desejo de perseguir ne

nhum fun.cionário público
estadual. Na máquina do

serviço público deve haver
uma área de funcionários per
manentes e outra que possa
ser preenchida por elementos
partidários dia candidato vi

torioso, a fim de que o pro_
grama em campanha seja
concretizado. Fêz aluooo aO

projeto apresentado no ano

passado pelo deputado Agos_
tinho Mignoni, que visava
efetivar funcionários esta.
duais com 5 anos ou mais
de serviço público e o Go
vêrno não concordou, apre
sentando na oportunidade
projeto efetivando funcio
nárioú com 10 anos de ser_

viço. Entretanto, agora que
as urnas falaram pela re_

novação da administração
pública há necessidade de
manter funci9ná'rios apa_
drinhados seus mundando

(Continua na 9," Página)
I)

[C])lUNAf CATO L1CAI
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A. 8CHMIDT
JOÃO XXIII: DOIS ANOS À FRENTE DA

IGREJA; CTÓLICA

No próximo dia 4, sexta-feira, a Santa Igreja Cató
lica Apostólica Romana viverá um grande dia, com o

transcurso do aniversário de sagração papal do atual

Papa João XXIII, gloriosamente reinante.
Várias solenidades, nesse dia, .serão levadas a efei':

to. em todos os recantos do mundo.
Às homenagens que serão prestadas ao eminente

l hefe da Igreja de Cristo, juntamos as nossas, rogando
ao Altíssimo, muitos anos de vida para IS. S., e que COn

tin ue com mão de ferro a dirtgir-Ihe os destinos.
-

HOJE EM TODO PAiS f: COMEMORADO O DIA DE
TODOS OS SANTOS E É UM DOS DIAS MAIS SAGRA
DO PELA IGREJA CATÓLICA, HAVERÁ SOLENIDA
DE EM TODAS AS IGREJAS DO PAíS. AQUI EM NOS
SA CAPITAL HAVERÁ MISSA EM HOMENAGEM A
ESTE GRANDE DIA.

'No dia 16 de outubro às 8 horas da manhã, na Ma
triz ele Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, duzentas
e vinte crianças do Grupo Escolar "Irineu Bornhausen"
tomaram a sua Santa Primeira Comunhão.

A Santa Missa foi ..éelebrada pelo Vigário da Paró
quia, Revdo. Padre Quinto Baldessar.

Na modéstia de seu uniforme escolar, foi profunda
mente tocante, ver-se aquelas crianças, cheias de fervor
e devoção, erguendo as velinhas acesas, simbólicas de
sua fé viva, renovando as promessas do Batismo.

. Felizmente, entoavam hinos de louvor a Jesus e a
Maria.

Pela vêz primeira! entrava Jesus naqueles corações
Que ditoso momento!
"Deixai vir a mim as criancinhas" disse Jesus e vie

ram conduzidas pela dedicação e trabalho apostólico das
professôras do Grupo Escolar "Irmeu Bornhausen".

Após a missa as crianças d;jri:giram-se para o Gru
po, onde foi feita pelo Revdo. Padre Vigário a bênção
da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, na Gruta cons ,

truida nêste Estabelecimento. _

Em s·eguida, foi oferecida aos néo-comungantes
uma lauta mesa de doces.

Às crianças que fi-zeram a sua primeira .comunhão,
os nossos parabéns e votos ardentes de que tenham sem

pre em Jesus, o Caminho, a Verdade e a Vida.
.

A todo,s os que colaboraram para a realização dêste
belo acontecimento cristão, os nossos agradecimentos.

A todos os que colaboraram para a realização dêste
belo �contecimento ,cristão, os nossos agradecimentos,
espeCIalmente ao Revdo. Padre João Cardo.so, resPonsá
vel pela catequese ,da Paróquia.

Que o Divino Mestre derrame sôbre êles, suas co
pio�as bênçãos.

_ .... --.-.._--��-

ALUGA-SE
UMA CASA CONFORTÁVEL À RUA TRAVESSA

ADELAIDE N.o 1, PERTO 'DA ASSEMBLÉIA LEGIS
LATIVA. TRATAR NA MElSMA.

CONCURSO PARA O CARGO DE
JUIZ SUBSTITUTO

Diário da Justiça do Estado, em sua edição de 14 do
corrente publ'icouo edital n.o 29, que abre inscrições
para o concurso ao cargo de Juiz Substituto das 2.a: 3.a,
4.a, 5.a, 7.a, 10.a 12.a, e 13.a, Circul1s·cricões Judiciárias
vagas, e com sede respe�tivamente, lIas �omarcas de Sã�
José, Itajaí, Lajes, Blumenau, Mafra, Rio do Sul, Cri
ciuma e Chapecó.

O prazo de inscrição é de trinta ,dias e as provas
versarão sôbre 'Direito Constitucional, Civil Comercial
Penal e Juidi-ciádo. Maiores esclarecimel{tos 'poderã�
ser ob-tdos na ISecretaria do Egrégio Tribunal de Justica
do Estado.

.

ACOiRDEON
VENDE-SE UM ACORDEON MARCA TODESCHINI,
COM 96 BAIXOS, 2 REGISTROS. EM PERFEITO ES
TADO DE FUNCIONAMENTO.

TRATAR NESTA REDAÇÃO COM O SR. MANOEL
BITT,ENOOURT.

.. �Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Crediário de

Resolverá ,seu problema?

lava e enxágua com agitador
� eca por centrifugaçlo ,

•

/

(

Assista, no concessionário Brastemp,
.. demonstração do perfeito funcionamento

de sua lavadora automática I

prática
basta apertar o botlo

técnica

possui filtro para a. impurezas da água

econômica
conserva a roupa

212 litros (7,5 pés)

��

·PRINCIPE
R�ETANGULAR

/

5 anos de garantia

Dois modelos:

STANDARD'

SU PE R- LUXO

maior por dentro - menor por fora

Assistência
Técnica
Permanente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!AVAI' MA'RCI'UO DIAS (AGORA O UNICO INVICTO) E PALMEIRAS, GRANDES HEROIS N� RODA'DA NUMiERO QUATRO - Surpreendeu o

I,Avaí, sábado últImo, na peleja antecipada da qUarta rodada do certame da segunda lona, ao sobrepujar, de maneira. a fazeI' jús aos Imais calorosos encômios, ao forte' pelotão do Paysandú, de Brusque, nos do,mínios do alvi-verde, pelo escore de quatro a 'r ê s,

depois de ter estado por dua� vezes: inferiorizado no marcador. Foi notável a exibição do quadro dirigido :por Ni'zeJa que adolou o

,sistema n4-2-4", com o� extreanles Bonga e Loló em grande evidência. Nilson (3) e Vadinho foram os aulores dos 'Ienlos que que
:braram a invencibilidade ,do Paysandú. Formou o

rronze" azurra com Joãozinho; Binha, BongaCláudio e Mirinho; Abelárdo �. Loló;
Moacir, Nilson, Yadinho e 'Belinho. Na cidade de Blumenau, ,defrontara,m-se os infictos pe,lotões do Marcílio Dias, líder, e Olím
pico, vice-líder isolado com a derrota do Paysandú na n,oile do dia àblerior. Venceu com -categoria a esquadra· campeã de Ilajaí: que
assinalou um lenlo 'conlra nenhum do vice-campeão blumenauense que;· assim leve. que c,der o segundo poslo ao P a I m e i r a s, o

I
qual cotejou em Ita jaí, derrotando a equipe "lanterna" do Cimenport por 2x1. E aqui jogaram Figueiresne e Carlos Renaux que em

f� -.
- -

pataram sem fazer funcionar o marcador tendo la,1 resultado para ambos o sabor -de' uma derrola.
.

'%%%%%%%%S$%%%%%%\'S%%%%%%%%%%%SSS%%%%%$SS%%%%5:SS%%t�������%%��"�\",�.,��\%\,�t\",\"""\\\,%,�,,,,,,����.",,�%��,%��,\%'���""'%�

XIII Jogos 'Universilários Calarine'nses
. CÃMPEONATO DE XADREZ Direito 2 x Economia O

Neste campeonato, realíza, f'VOLEIBOL
do no Club Doze de Agosto, O campeonato de Voleibol,
pelos XIII Jogos Universitá. pelos XIII Jogos, teve início

rios Catarinensef1 saiu ven- dia 18 de outubro com a par

cedor a equipe ld:a. Faculdade tida Medicina x Farmodonto.

de Direito, O segundo lugar Saiu vencedora a equipe de

coube a Faculdade de Medi- Farmodontos pelo eecore de

cina. Em terceiro e quarto 2xO, com parciais de 15 x 5

iugar ficaram, respectiva. e 16 x 14,

mente ,as Faculdades de Eco. Dia vinte defrontaram-se

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

Zéro a Zéro N'esta Capital
;Em virtudes (poucas) e defeilos ·(muilo s) igualaram-se Figueirense e Carlos RenauI que consi
deraram o' resulta do como uma derrola ::- Acidentada a preliminar enlre os juvenis do Atléfi
co e Bocaiuva - Presença do ciclista argentino Fernandez Soares-que deu duas voltas pelo
'estádio� Renda de cr$ 28.990,00.
Técnicamente, o cotejo dr.. Adolfo Konder.

travado nesta capitra,l entre Na verdade, esperava-se mui
Figueirense e Carlos Re-' to mais do Figueirense e

naux (na tar,dle de .domíngo, I Carlos Renaux, razão porque
pelo certame estadual, per- I tivemos uma boa platéia que
tencente <t 's'e1g:unda zona, foi, deixou nas bühetertas do le,

dos mais fracos, Tanto Fi. I gencário estádio, a impor
guelrense como Carlos Re, I tâncía, de cr$ 28,990, O Fi

�1IUX não consegulram ím,
'\ ,gl!ei_!ense. vinha. dtt uma 'vipressionar ao. bom púIDico ,tó.r;i;l 'cHãhte do Ava�<pop'2K1

presente. a praça de esporte enquanto que o Carlõs Re-

Co analisando. a conduta dos
dois clubes e alertados. pela
imprensa, >dIa possível boa

exibição, em perseguição aos

dois 'pontinhos, Carlos Re

n aux e Figueirense apresen-
tararn-se parh a lu ta espe-

':':'<I!:ri';':
/,\:::hi''' ',,,:;.,"':: "".',::;:;;;;!§i;:::,\::

�:1�tos�O�i��::1����: :;�;�'" Na noite de hoje terá íní- noeatádío da Feder�ção Atlé �',:!...;',�,::,;�,.;,:,�,: 4 ,j.',�,:,;��lt��?�-�,':�",:.�,:,;,�.,:,:.:,�".:.ceu em evidência com ar' ''''0 o ,p,u.;o aberto ';;' ,..:te. ti" Oatarfaerrse. ., . � �
Cruzeiro no Voleibol e Cruzeiro do �;::� '::',�:�::"n:a��:: ����;a��ãOç��:':���o "'Ia nu�, t:n:��no:e::n:;'���",!� \}ii,.'.' ';i : ':;;\0&:·:.:0(:$ ;";,,: '",;!;{,'

Iízações. A retlrgúarda do
.

Os jogos programados lOta0 14 clubes primeiros colocados '
_

do rui no Basqu'ete os Novos tricolor, .d:sdobrou-se apare- )s�seguintes: ,
disputarão, à parte, o título, I < M. BORGES,

,J
.

, , ceT.,n:o entao Sardo com um Às 19,30 horas _ Faive X, N� caso de empate na fase I Eis em síntese, a quarta rodada do certame estadual

(ampeo-er Es'ladualls
' trabalho impecável, na. co- Bocaiuva 1.0 jôgo I fin�l dar! disputas será obser; ; de futebol, realizada na noite de sábado e na tarde de

;J bertura do setor de Aronsí. Luzitano X Doze "A" 2.0 jôgo I
vauo o goal Average. I domingo, compreendendo a segunda zona.

'/

Na ta-rde .çle sábado e dn- I mo vice-campeã a represen.,.
nho que claudicou bastante. Real Madrid X Paula Ramos' -:0:-'- 'OLIMPICO X MARCILIO DIAS

mingo. foi realizado na cí, tação, 90 Bandeirantes de Porém, apesar das fal�s ,da 3.0 jôgo 'Ii ,

E' a segu,inte a tabela dos Jôgo n,? 1 - em Blumenau

dade de Blumenau o campeo- Brueque, retagdJ'rda do Vovô, os dían- De um .iôgo para outro se- I
Jogos salomstas: Local: Estádio da Baixa

nato catarínense de basque, No basquetebol, o Clube teiros ',do clube ela capital :á observado o intervalo de' Dia 1/11 - Faive x Bo- LO tempo: OxO, Final: lVIarcilio Dias 1xO.

tebol e voleibol. No valei bol Doze de Agôsto decepcionou não conseguiram furar o 5 minutos, eatando o início caiuva - Luzitano x Doze A Goleador:' Cleuson
,

rlo olít d
' deu- tit 1 C' I bloqueio e Che,gal; até a's' rê- da l'oda:da salonl'sta, mal'cada - Real Madrid x Paula Ra. Quadros: Marcilio Dias: Zé Carlos; AntQninho,

a eqmpe .,.onanop 1 ana o pOIS ce eu- o 1 u o ao ru_ � c'
'

C
'

d S o do L' �e 'd Sul d J' '11 f' de" do aI'CO ,r'e Adalberto, par'a a's '19,30 horas, mos Gilberto e Béco; Cleuson e Jael I; Renê, Aquiles Laran-
'i"uzeu'o o ac, � 11110 s, ZeIro o e O}nVl e, 1- I'_'

- , '

, �

d' d Depois ri
.. os rríinu,tns l'niciais -,·o.·...::::,_ Dia 4/11 - Doze B x Fa- jinha e Manéca, Olímpico: ,Bemardo (Alemão); Acari,

con�egulU sagrar-se campea can o apenas no segun o i -

e.sEadm:'J com méi:itos indis. pôsto e equipe dozista da ca. que deixou o público em Os 'jogOS pelo torneio aber biano - Luzitana x Faive - Nilso,n e Maninho; Hélio e Adu'ci; Valdir, Longo, Orion,

cutiveis, classificando-,se co. I pital do Estado, suspense, o prélio caiu nu- to salonista serão disputados Ral Madrid x Bocaiuva l'ião (Schippmam) e Nanico,

_____________..... -Dia 7/11 - Doze B x Doze Arbitro: Arno Boos e arre,cadação de Cr$ 41,910,00
A - Fabiano x Paula Ramos AnOl"malida-des: Não houve.
- Faive x Real Madrid PAYSANDú X AVAí
Dia 9/11 - DOze B x Lu. Z.o Jô�o

.rr-a.monotonia, inclusive no

placard t:lue não foi movi,
naux havia empatado .de
forma brilhante 'om o Pai-

çáa mas a decepçãol se ,con·

firmou, pois Figueirense e

Carlos Renaux rLcta fizeram

de prático, deixando o públí
(Cont. na 9,a página)

,bndú por 2x2. Com o públí- mertado, Veio a segundr:1,
fase e esperava-se que os

clubes subissem de produ-
----------

,zitano - Fabiano x Bocaiu
va - Paula Ramos x Doze A

Dia 10/11 - Doze B x Fai_
ve - Fabiano x Real Madrid
- Paula Ramos x Luzitano
Dia 15/11 - Doze A x Bo

caiuva - Faive x Fabiano _

Paula Ramos x Doze B.
,SSS'SS·WWSS*SW.sS'Mt

temos
comple-to estoque
r' de pneus
Tãrt$fOnt

�Ori[IAS
'i

!P

, Rua Conselheiro Mafr� 47 - Tel. 3451 �- Florianópolis -'- Sta.·Gatarina�·

(Cont. na 9,a página)
O campeona�o amadorista

çte futebo.l teve sequência na

tarde de sábado com a rea.

lização de uma 'rodada dupla,
a última ,do turno, Na pri.
'meira partida, o Tamandaré,
lídér invicto, venceu ao, Aus
tria por 2xO, em jôgo dispu.
tado em apenas 45 minutos
uma vêz que o conjunto au

ri-negro não mais retornou

ao g:ramado para disputar a

�3gunda etapa, pois jogava
com apenas sete atlétas ne.

gando_;;;e dois deles ii, retor

nar à campo, alegando falta

de condições físicas, No !11a
tch Id1e fundo o São Paulo

'conseguiu suplantar ao Ca.

ravana do Ar pela contagem
mínima, com gol consignado
por intermédio de Arizinho,
continuando af!3im no tercei
ro pôsto da tabela,

-'-:0:-
Com os dois tentos con.

quistados na tarde de sábado
sÔb:re o Austria, o meia Bar ..

ges pertencente ao Taman.

daré, passou a liderar a tá
bua do,,' artilheiros do certa.

! lne da secunl::Ona por, agora
I
!fom seis tentos.-

com

, ,

que lhe asseguram
maior quilorT,etragem,

por cruzeiro!

VISITE-NOS:
COMÉRC.IO E INDÚSTRIA

GERMANO STEIN S. A.

1

nomia e Frurfuodonto,

Jogaram por Direito: Mu

rilio P, Martins e Márcio B,

Fortes, Por Medicina: Kami

mura e Paulo. Roberto. Por

Economia: Nereu do Valle

Pere:iJra e Luiz Otávio Neiva.

Filosofia x Economia. logrou
sair vencedora a de Filosofia
com parciais de 11x15, 15x11
e 18x16; portanto, por 2xL
Dia 21 jogaram Farmodon ,

to x Economia, AAA Farrna.,
-ía e Odontologia venceu por
2xO, com parciais de 15x12 e

15x6.
Dia 24 - Farmodonto x Fi--

Os resultados foram:

Dia 17/10/60 -

Economia O x Medicina 2

')ireito 2 x Farmodonto O losofia. Espetacular o primei
ro set, oportunidade em que
o sexteto da Faculdade de

�conomia 1 x Farmodonto O

,)ireito 2 x�Medicina O

DIA 21/10/60 _ Filo90fia demonstrou um pa,
(Cont. na 9,a página)Medicina 2 x Farmodonto O

em Brusque
(sáb, à noite)

Local: Estádio Augusto Bauer
1. ° tempo: Avaí 3x2. Final: Avaí 4x3.
Goleadores: Julinho, Nilson, Julinho, Vadinho,

>JiIson, NiLson e Nilo, pela ordem.
Quadros: Avaí: Joã'Ozinho'; Binha B'onga, Claudio

3 Mixinho; Abelardo e Loló; Moacir, Nilson, Vadinho e

3etinho, Paisandú: Joãozinho; Valdil", Vilaci e Ilton;
Walace e Luizinho (Altair);' Nilton, Alderi, Julinho,
>mo e Godeoerto.

Arbitro: Norival Mossimam.
FIGUEIRENSE X CARLOS RENAUX

/'

]ôgo n,o 3
_

Local: Estádio Dr� Adolfo Konder
LO tempo: O x O '_ Final: O x O .

.

Q1;!adros: Figueirense: Djalma; Osni, Ciro e Dan.
da; Marcio e Aniel; Telmo (Emidio), Wilson, Sergio,
Perereca e Ronaldo. Carlos Renaux: A.cla'lberto; Sarará;
Afonslnho e lVIerizio; Sardo e Ivo; Petruski, Teixeiri

nha, Quatorze, Alcino e Pereirinha (Agachado),
Arbitro: Norival Mossimam e arrecadacão de ,'.,

Cr$ 28,990,00. Anormalidades: não .houve.
-

CIMENPOR X 'PALMEIRAS
Jôgo n;o 4

Local: Estádio Dr. Hercilio Luz
1.0 tempo l Palmeira 1xO. Final: Palmeiras 2x1.
Goleadores: Mima, Dinhó é Acari, pela ordem.
Quadros: Palmeiras: Juca; Roberto, Lázaro e Fer�

aapdo Cruz; De Lucas e /Clodoaldo; Rubens (Paraguaio)
Zito, Dinho, ,Mima e Albano, CÚnenport: Nazareno; No.
nho, Moreli e Marzinho; Lalú e. Zequinha; Acari, WiÍ
son (Nilton), Leal, Telê e Hélio.

Arbitragem de Francisco Otto Bo�hen e arrecadacão
1e Or$ 14.240,00. Anormalidades: Não houve.

>

em Fpolis.

em Itajaí

Após- a realízâção da quarta rodada, ficou sendo a

:;eguinte classificação dos clu;bes por pontos perdidos:
1.0 lugar: Marcilio Dias com 1 p,p,
2,° lugar: Palmeiras ccom 3 p.p,
3.° lugar: OÍímpko, Carlos Renaux, Aval e :paisan.

dú, ,com 4 p.p.
4.0 lugar: Figueirense; cam 5 p.p.
'5:0 lugar: Cimenport, com 7 ,p,p.

A próxima rodada marca os seguintes prélios:_
Em .Fpolis. - Avaí X Cimenport ,

Em J3lumenau - Palmeiras' X Paisimdú
Em Itajaí - Marcilio Dia,s X Figueirense
En1 Bnlsque - Carlos 'Renaux X OlíH?pic6.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Especialista em moléstia. de &nUI e recto.

T!atamento de hemorroidas, flltUW, etc.

CInr.ia &Dal
CONSULTÓRIO: - p,ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
11$53

DENTADURAS INfERIORES
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA

MIilTODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON- DOENÇAS DO PULJUO -

- TUBERCULOS. -

Conlult6rlo - Rua ,..IIPI
Schmldt, 88 - T.I, 1801.

Hor,rlo: dai I' ... 111 hor ...

Realdêncla "eUpe BOluD1d',
D.O 11'7.

CIRURGlAtJ DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'DS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

I.

DR. ANTONIO MUNIZ D8
ATENDENDO DIARIAMENTE NA

ARA�AO MA JERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERVI(O DE RAtOS X

r:lldiologistas: DRS, A, J. NóBREGA DE OLI\'EIP.A
EWALDO J.. R. SCHAEFER

Exame!' do Estômago - Velõ'icula Biliar - ItIn!l -

Iorax - Ossos - Intestino, etc.
iii", rrosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.
DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEI\IENS RECENTEMENTE ADQUffiIDO
ENDERltÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. On1bus à por

ta (Almte. Lamêgo).

CIRURGIA TRAUMATOLOGiA
ORTOPBDIA

Consultório: João PlnlO U -

Consulta: !lIU Iii li 17 hO;"', diA_
riamente. Meno. 1001 a'badOl. Rt-
811"oo,la: Bocaluva, 1811. Fon. 1'714

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais

DR. WALMOH ZOMEH
GARCIA

Dlplomado pela Faculaad. NaolC!_..,
nal de Medicina da Unlvovlh:lad.

do Br",u

Ex-Interno por COnCUIltO aa ."'.,_
nldade_Eacola. (Serviço ao pror.

Octávio RoC1rlguel Lima). Ix.
Interno do Serviço !Ia CllUIg·la dO

Hospital I.A.'P.E.T.C. elo Rio di

.Janeiro. Médico do HoapUal d.

Caridade e da Maternldaell Dr.
Carlol Corrêa.

DOENÇAS DB SINHORAS

PARTOS - OPBRAÇOIS -

PAR'l:O SEM DOR pelo mélOdo
palco-profUal1co

Consultório: Rua João PIUIO D. lO,
das 16,00 àl 18,00 horu. .tMDde
oom hor... marc.d.... TIlefonl
30311 - Relldêncla: Rua Genlfal
Blttencour' D, 111.

I
Angustia - Complexos - Ataques - Manias -

iProblemático Afetiva e sexual

I
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

i :��1f�gi�����::ot,,"Pl" I
I·

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :
Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 i i

(Praça Etelv.\na Luz) • '

•··•·•••••..•••••••·· •·•••·••·•.. ······1
......................� �

#' �
. , .

STUDIO JURíDICO i
:

i
de

I

DR. LAURO DAURA
CLINICÁ ••a,u.

�ua: frllltllU TolenllnO, n! I'

EspeClallsta em lIlol6dl... Cle 8e
nnorua e Vlaa urlnirl.... Cura ta_
11cal "'lI lIl!ecçõel. agud.... ort.
ntces, cio ..parêlho genlto_urlDárlo
om ambca o• .eXOI. Doeno'" do

aparêlho Dlge.Uvo. do alfttma

nervoso. Horjrlo: lO� li 11 •

2 \oi, à. ó horal - coDlUltiSrlO:
Rua Tlradentel, 111 - 1.0 aDCIar
- jeone 3246. RtIldln01a: ...
Lacerdll Coutinho, 11 (C�oar...
Espanha - 1'0De 1141.

Mauricio dos Reis - advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

Correspondentes:
BRASn..IA
RIO DE JANEIRO

SAO PAULO

ING.LA.TERRA
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA

Dr. Hélio Peixolg
ADVOGADO

Escritório - Rua Fellpe
Schmldt nO 37 - 20 Andar __

Bala 4.
Residência

.

- Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal tOl.
Telefone - 2422.

•

:
•
•
•
•
•••••••••••••••••••••••••••••••! ..

Ed. SUL AMltRICA 5° andar.
Fones: 2198 e 2681

SERVIÇO MILITAR
INFORMAçõES ÚTEIS

CONVOCAÇÃO DA CLASSE UE 1942: - Segundo
já noticiamos os ci.dadãos nascidos em 1942, deverão
servir ao Exér.cito, Marinha Ol� Aeronáutica, no próximo
ano 'de 1.961.

- Os que ainda não se alistaram deverão fazê.lo,

quanto antes, no 14.° 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 poderá:

�) - ser nomeado funcionário público;
b) - �er empregado em Institutos, Autarquias,

Empêsas Oficiais, etc.
d) - assinar qualquer rontrato uom o govêrno;
d) - obter passaporte;
e) - obter licença para qualquer Indústria ou

profissão;
f) - obter carteira profissional;
g) - matricular-se em qualquer Estabelecimento

de Ensino.
BRASILEIRO! SERVIR À PATRIA NAS FôRÇAIS AR

MADAS, É O TEU MAIS NOBRE DEVER CíVICO.

Dr. Helio Freitas
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 Saraiva, 470
_ Estreito Fones 2322' e

.-�ll.8387. ,;kht

DR, HUBI GOMES

MEHDOIÇl
MeDICO

"'ré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clímca Geral·

R�idência:
Rua Gal. Bittencuf'z\ n. 111,

Telefone: 2651.
ConsuU6rio:

Rua Felipe Sch:m.1dt .l .....
Esq. Álvaro de Ca.rnlll•.
Horário:

Pas 16,00 às 18,00, dlarla
tf�ente rJCrrt(' aos sábadO"

ENCONTRO COM ANA LÚCIA
A Sociedade de Amparo à Velhice, fará realizal:_no

Pl'óximo dia 29 de outubro, uma soirée em benefício da

qllela ISociedade Beneficente.
Para o acontecimento, foi especialmente convidada

a cantora Ana Lúcia, artista e�clusiva das gravações
Chanteclel'.

DR. NEWTON D'AVIL..4
CIHURG1A GIRAL

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

Doença. <1. S�nllo,",1 .- "fOOto

logla - Eletricldacll II 6ell0a

Consultório: Rua Victor .el.

relle. n.o 28 - Telefone 1I0?

Conaultal: DiIoI 1 b bor.. em dlan'•.

Residência: Fonl. 8.411 RUI 11.
monau. n. 71·

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

��_ nos �4PCJ05

·-�M'- D:""'ft-�."..,.�i*
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral

'_;:'o
� Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
0;" iiIl ".ii �

� Manoelito ele Omellas - Dr, Milton Leite da Costa -

�:;;, 1P . -Dr, Ruben Costa - Prof. A. �ixa� Netto - Waltel
�

'" Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Ac)' Cabral Teive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoufa Rey - Ilmar Carvalhc
'

- Fernando Souto Malor - RuI-Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lâzaro Bartolomeu.

João Morilz s. ,O.

DR

HE;:::: PR'scliõillcaiiür'Prõilss1õ-õài!�,�s_.�_Ac_B�O_FRE_Os_Z�_�_O_,

Operaoõ" - DOlnçt.. a. S.nllo-á__� � ... �á- .....
ra. - Cljnlc. a. Aelultot

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
Cura0 de Especlallzação no aoapl-

��ler��:o cI�e;:=;r�arl�:o :.n:: CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
drade). COll8ultu: pela man.hi no
Hospital de Caridade. 'A tarde du

15,30 hora! em diante no coD.lUl

tório, à Rua Nunel Machado, 1'7,
esquina da Tlradente. - Til.,.
2766. Re'lldêncla - Rua Mue.
chal Gama D'EO. n.o 141 - Tel,
1120.
.'

.." SOBERANA" f'RAC� 11 0.1 NOV.DlBBO - .8QUlN.&
IlUA FELIPE 8C1DI1D1·

fll.tAL .,1. SAJJJ:KANA" DISTRITO 00 &S'C':.IlrO - CANTO

A P R EN'D A I N G L ·E S
·com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42
,PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRtiÇOES

A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO NY 167 - C.R.E.A. 1O.a REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 tBaí rro Bela Vista) - COQUEIROS

DRa LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

:S\S%%%%%S%%<S%SS%%SS%\%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED ZAHIA, 2." ANDAR TELEFONE. 2248

-

• A,RQUITETONICO
• TOPOGRAFICO
• DE PROPAGANDA
PERSPECTIVAS

• TIMBRES, ETC.

Escritório de Advocacia
Ru� Fel1pe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Florlanópolu
Dr. Acácio Garibaldi S. Thlago
Dr. José de MJ.I:anda Ramos
Dr. Evllás10 Nery Caon

Q\lestões Trabalhlstll.'l - Causas c1vels, comerc1a1s, crimi
nais e rlsca1s - Admln1stração de bens - Locação e ven.
da de Imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran
ças - ContabIlidade· f'.'lnltas, bãlanços. anàl1sep � perlclu

EDITAL
o DOUTOR ADERBAL ALCANTARA, Juiz de Di

reito da Comarca de São José, Estado ele Santa Cata

rina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quantos êste edital com o prazo

de dez (10) dias vii·em, que o porteiro dos auditórios

dêste Juízo ou quem suas vêzes fi:ler, terá a público
pregãO de venda e arrematação a quem mais der e

maior lance oferecer .sôbre a avaliação, no dia dezesseis

(16) de novembro do .corrente ano, às dez horas, à IPor-.

ta do edifício do Forum desta Cidade, dos bens penho
rados a TEOFILO SCHUTZ, no executivo que por êste

Juízo lhe move ANTONIO JOSÉ BRUGGMANN, a sa

bel': um caminhão marca Ford F-6, ano de fabricação
1952, em regular estado de c0nservação, avaliado por

trezentos mil cruzeiros (Cr$ 300.000,00). E para que

chegue a notíôia de todos que os queiram arrematar, se

paRsou o presente que será publicado e afixado de

acôrdo ·com a'Lei: Dado e passado nesta ,cidade de São

José, aos vinte dias do mês de outubro d€ mil novecen

tos e sessenta. Eu, Arnaldo Mainchein de Souza, Escri
vão a datilografei e subscrevo. (ass.) Ade;bral Alcân

ra, Juiz de Direito. Confére com o original. Eu, Arnaldo
Mainchein de Souza, Escrivão a datilografei e extraí a

presente cópia.

ADERBAL ALCÁNTARA.
Juiz· de Direi.to., )

f.DITORA "O '�TADO" L rDA

.Kg. C.ueth.ir. ln.tra, 110
relafone 8022 - Coxa. Postal 189

Inderê(o Telerráfico 1STADO

m a s r o e
Robe.. de Arruda Ramol

G I R E-N T s .

lJomlnllol Fernanda. de AQulBo

a.DA 'foa.S
Osvaldo Mello 'FULVlo Alberto de Amorim - Andr4
Nilo Tadasco - Pedro Paulo MachaClo - Zur)' Machl-'
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Sllveira Lenzl

COLABOHADORIS

rUBLICIDADa
Osmar. A. Schllndwelm - Aldo FernaÍídell - VirgUlo DW
- Ivo Frutuoso.

,

HaPR.S.N"Áf'lT.
Qepr••••t.ç6.. A. 8. Lar. Li4Ia
1110:- Ral 8eaa'OI Da.lu 4' - ,. A.4.,

T.t. 111.14
It Pul. R .... Vlt6rt. 167 _. f"'.J JS -

Tet. U-8'"
_

I3ervt�. Telecr"ico da UN.IT.V PRass (\j_P)
AG.NT.S • CORRJlSPO.iiD.NT.�

•• Tad.....anJelpio. � �ANTA CA1 ARINA
�N8JiC�JI

"•• '••t" ceatr.t., eM acord. -e•• a tlllNla •• ".,.,

ASSINATURA ANU A.L CR$ 600,00

A direção não se respousabiliza pelos
conceitos emitidos nos artigos assinado•.

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

a longo prazo sem juros, sItos á rua Lauro Llnhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, Imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 30a -

ii'one 2391 e 3426.

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

Servindo especialmente para Bscrftôrios, Gabinetes

Dentário, Consultório, Fotografe; etc., Sito à 'Rua

João Pinto 9 . Sobrado .

T'ra tar' à R lia Tiraden tes, 12 - 1.0 andar ou pelo
Telefone: 3756,

DR. SAMUEL fONSECA
CIRURGIAO - 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 Jerônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcadas

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

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

Ouddos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar aos sells clientes e amigos, que reabrirá sua clí

nica em FLORIANôPOLIS, em Março de 1961.

No momento está em estudos de sua especialidade
em CURITIBA. Onde está atefi-d'eÍldo seus clientes em

seu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON

,JUno. 207 - EDIFíCIO JOÃO- ALFREDO CURITIBA

Rápido �rBARRIGA VERDE" SIA
Transporle de Cargas

x x x

Em Organização /

Tráfego Mútuo com o ·�Transp01·les Osni" e

"Transarco - Transportes Rodoviários"

Matriz
FLORIANÓPOLIS

Fillal
SAO PAULO

Rua Anhãia n. 740

Telefone: 52.74-711

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

Rua Fco.o TolenUno D. 11

Telefone: 34.90
Caixa Postal n. 511
End. TE'J. TRANSVERDE

Agência
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 91l

Telefonçs:
32_17.33 e 32-17-37

End. Te!. TRANSVERDE

;Agênclas
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (F1l1al)
CRICIUMA
ARARANGUA

Atendemos as seguintes praças: Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara,

. PaUíoça, Aririú, Santo

Amaro da tmpel'atriz, Bom R�t1rp, Urubici, São Joa

Quim, rauto Lopes, Imbituba:; Laguna, Tubat:ão, Cri-
ciuma, Araraniuâ, Lajes, CaJIlPo Grande, Teófilo

Otoni. Teresópolis, NanuQue e Pôrto Aleirre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE, em 1501, Descobrimento da Baía
de Todos os SantoL'. Em 1549 Instalação da

Cidade do Salvador _ Bahia.

NO HôRTO Florestal, na Trinda�e, acon
teceram com brilhantismo, as festividades
da Semana da Árvore, no domingo. oom,

pareceram altae autoridades, civis, mílí.,

tares e eclesiásticas. Parabéns ao Dr, Ce

sal' Ceara, Diretor do Acôrdo Florestal.
NAIR Maria Laurindo, festejará o seu

15 aniversário, na resldência de sua avó,
dna. Maria Damiani Pessi. O Colunista,
estará presente e {ará a cobertura ...

NO CLICHÊ - O CoÍunista; Sra. Tenente Guaranye; Sra.

Gomte. Berg Maia; Sra. Major_Aviador Alberto Bins Ne ,

to: Bra. Major MD Tulio Pradal, Sra. Comte. Luiz Mario

Corrêa Freysleben. Ocasião do coquetel, do dia 23 p. p.,

em comemoração a Semana da Asa, no Querência,

ESPORTES: 'O Cruzeiro desta Capital;
sagroucss Campeão Estadual de Voleibol, .

e o Cruzeiro de Joinville, campeão de bas,

quetebol (Juvenis). O Sr. Odi Varela, pre
sidente da FAC, foi elogiado pelas crôní-
ca esportiva de Blumenau.

OSCAR PÁLACE HOTEL, L':3rá Inaugura,
do no próximo domingo, dia seis, às dez

horas. (Avenida Hercílio Luz, noventa).

:s:s.�.�'f..""";...��� .�h:f!," ....... 'b...e.."""G!....â- ,,_'......, .............. .,....o.t!bdhAO •••• e e e e o ee. o.

. ,;:

i

GE Econolar
A de�eiada Qualidade
GE o. preço de economia

•

r

A

VOCE PODE RECEBER

GRÁTIS
o PROPRIO REFRIGERADOR

QUE' COMPROU!

DESDE APENAS

CR$ 2.828,00

Retilinea Magnética GE 11,7 pés
Com porto Que se fecho automàticomente.
O maior e mais avançado modelo de linhos
retos já fabricado.

•

lO

Veja COmo é fácil!

No ato do compro Você recebe um talõo numerado que
concorre 00 último sorteio dêste ano do Loteriãí Federal.
Se Você ganhar,Você recebe de volto o que já pagou. � . e

o refrigerador é seu
I

GE De Luxe 10,3 pés
Espaço à vontade!
Modelo de grande beleza.

ou

em 10 pagamentos sem acrescimo e sem juros pelo
preço a vista,

MENSAIS

Faça-nos uma visita sem compromisso·

MACHADO & elA. S. A.
CARTA PATENTE 2(\'> DA RÁDIO GAúCHA

"
_- . - ...

A DUPLA de maior cartaz do rádio e te

levisão brasileiro, pela primeira vez nesta

Capital, no próximo dia doze no Lira T.C.
TONY e CELY CAMPELLO .

FORAM escolhidas as TREZE Vitrines
Mais Elegantes da Cidade. Sábado pró
xímo publicarei ...

HOJE TIIA DE TôDOS OS SANTOS .

À NOITE

SUCESSO NA ESTRÉIA DO DISCO DANCE

SÁBADO p.p., no Lira T. C., aconteceu a

estréia do' Díeco Dance, das 19,30 às 23

horas, com sucesso.

A MISS Elegante Carmem Rosa Caldas
foi apresentada aos associados do Clube
da Colina.

ROSITA Oliveira, Mias Elegante Disco

Dance, eccolhída na últlrna apresentação
de domingo, será apresentada no próximo
sábado.

O PROGRAMA musical foi patrocinado
por "Az de Ouro", que sorteou um disco
(Nat Kjng Cole), ganhando o jovem
Raul Caldas.

AS GAROTAS "Radar" ("R e L") cola,
borando com o colunista anotaram, srtas,
Silvia Hoepcke Ramos da Silva, Dores
Ramos Gomes, Eliane Campos, Lucia
Avila, Graça Machado, Regina Pereira

Oliveira, Regina' Carvalho, Nai:r Maria

Laurindo, Carmem !tosa Caldas- (Miss El.
Disco Dance), Regina Patrícia Lins, Eli_
zabeth Bayer Jorge, Ivana Trindade Mul

ler, Ivana Pôrto, Vera Moritz, Marisa Ra
mos (Rainha da p,:rimavera), Carmem
Lucia Cruz Lima, Marita Bauer, Ana Ma;
ria Machado, Sandra Daux, Lacy Palum;
bo, Marcia Palumbo, Maria Helena Oli

veira, Roalta Oliveira (Míss El. D. Dance) ,

Heloisa Helena Clasen, H�.eloisa da Luz

Costa, Içara Nocetti, Heloisa Hoeschl, Di
va Carvalho, Lucia Rupp e Neide Campos.

JOVENS:
Mareio Medeiros, Raul Caldas, Artur Pe.,
reira Oliveira, Carlos Pinto Luz, Décio
Madeira Neves, Armando Alves Filho, Jo,
1)2 Fontes, Mareio Madeira Neves, Delfin
Peixoto Filho, Altamiro Philipe, Paulo
Tarso Fontes, Saul Linhares, Evandlro Nó
).'>rega, João José Bastos, Flávio Nóbrega,

. André Rademaker, Luiz Fernando d:e Vi

cenzi, Sérgio Pôrto, J. Farias, João Alcan,
tara, Nicolau Pascoal, Apost.olo Pascoal,
Nargel Mello . (cronista de Blumenau),

- Flávio Mo:ritz, Omar e Amam Prisco,
Mauro Diae, Luis Alberto Cintra, Anto,
nio Pereira Oliveira, Guilherme Peixoto,
Abelardo Gomes Filho, Carlos Freitas, No
berto Silveira de Souza, Cid Santaela Al
do Peluso, Luiz Melim,'Mareio Dutra,'Eu
clides Cintra, Polidoro Santiago Filho,
Otávio Ferrari, Antônio Carlos, Mauro
Capela, João Otavíano, Aldenor Sena,
Celso Esmanhotto, Milton Campos, Fer_

. nando Carvalho, Antônio Santiago, Mari
no Koenig, Oscar Darlan e Sérgio Oarva
lho e ·Nivaldo Machado Filho.

O SR. E SRA. Dorval (Graziela) dos Reis,
receberam a víaíta da "Cegonha". Para,
»ens pelo nascimento do menino José
Francisco dos Reis.

NO PRÓXIMO sábado, o Disco Dance, será
com a orquestra do Clube para um "show"

A "SOIRÉE", realizada no "Doze de Agos,
to", patrocinada pela Sociedade Amparo
à Velhice, foi movimentada.

ANA LUCIA, foi aplaudida e mostrou o

seu cartaz como grande cantora .

.AGRADEÇO a atenção da Sra. Ivone de

Aquino Avila.
- ,

FOI eleita Míss Bangú dos Comerciários
a Srta. Sineide Tavares, em segundo lu

gar srta. Lunalva Kinseski e em terceiro

lugar, srt.a. Maria Helena Di Bernardi.

OS Comerciários Ieatejaram ° seu Dia,
com uma "soirée", no Clube Doze de'

Agôsto.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NO ESTADO" O MAIS ANTIGO DIAHIO DE SANTA CATARINA-8- FLORIANóPOLIE, têrça 'feil'a, 1.0 de/Novembro de 1960

VENDE-SE
CENTRO ESTREITO

Rua Aracy Vaz Callado
Casa
Balneário
Terrenos
Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rua Apiai
Terreno
Rua Portella
Terreno
Rua Fúlvio Aduci
Casa (c/Praia particular)
Rua José Elias

Ruá Cons. Mafra
Casa

Rua
.

Altamiro
Esq.
Casa

Guimarães,

Rua Almirante Alvin
Terrenos

Rua Brig. Silva Paes
'Terreno

Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

Avenida Mauro Ramos
Terreno
Rua F'rei Caneca
(Chaca.ra Stodieck)
Terrenos
Rua Alrnte. Lamêgo
(c/Praia particular)
Terreno
Rua Hermann Blumenau
Terreno
Rua 'Dr. Urbano Salles
Terreno

CAPOEIRAS
MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno
COQUEIROS
BOM ABRIGO:
Rua Ipanema
Casa \ verâneio)
ENSEADA DE BnlTO
Praia de Fóra
Sítio e/52.000 mz

'

ALD.GA-SE

OFERECEMOS PARA PAGAMENTO KM 30

MÊSES, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA

çÃO, RUjI�S JUCA DO LOIDE E DES. PEDRO
SILVA.

INFORMAÇÕES

COMPROMISSO E IDA

SEM
'lif • •

�.W"J!YJ!l��� RUA FELIPE S�IDT. ::s7-1ClO 2A-Ed SÃO LUIZAO LOCAL.

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

Aluga-se ou vende-se, bem no centro da cidade,
para residência, escrjtório ou comércio.

Informações à rua Pedro Ivo 11, exclusivamente
das 9 às 10 horas, diáriamente.

'Viajaram �ela· IAC-CRUIBRO DO SUl
Terminados os exames pa, Direito de São Paulo e da Professôr MADALENO' GI_

ra preenchãmento ,diC Cáite-. Faculdade de Direito da Pon, RãO BARROSO: - Catedrá.,

dras na Faculdade .de Direi- Itifíci� Universidade Católica tíco de Economia Política da

to de Santa Catarina. onde de Sao Paulo. Falouldade de Direito da U-

foram aproj'ados, com brí- PARA O RIO DE JANEIRO': níversídade do Ceará.

Ihnntísmo, o Deputado OS-
NI DE MEDEIROS REGIS

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA 4.a
VARA DA COMARCA DE

FLORIANÓPOLIS.

Edital de Citação com o

Prazo de (30) Di'as

EDITAL

O Doutor TYCHO BRA_
HE FERNANDES NETO,
Juiz Sub.9tituto da 6.a
Circunscrição Judiciá
ria, em exercício do
cargo de Juiz de Díreí,
to da 4.a Vara - Feitos
da Fazenda Pública da
Comarca de Florianópo_
lis, Capital do Estado
de santa Catarina, na
forma da lei, etc.

!"AZ �A:aEI:t aos que o pre
sente edital de citação com

o prazo de trinta dias, virem
ou deles conhecimento tive;
rem, que, por parte de TEO
FILO ROLDÃO DOS SAN_
TOS, na ação de usucapião
em que requerem perante es

te Juiz,o, lhe foi dirigido a
.

petição do teôr seguinte: Ex,
tentíse.mo Senhor Doutor
Juiz de Direito da 4.a Vara.
TEOFILO ROLDÃO D03
SANTOS, brasileiro, casado,
carpinteiro, domiciliado e re

sídent., no município de Pa,
Ihoça, �or seu advogado in
fra-assinado, inscrito sob nu,
mero 426 na Ordem dos Ad
vogados do Brasil Secção de
Santa Catarina, domiciliado
e reaídent., nesta Capital on,
de mantem seu escritório à
rua Deodoro numero 3, vem,
mui, respeitosamente, expôrj,

I requerer a Vossa Excelencia
• o seguinte: 1.0 Que, há mais
de trinta. (30) anos, possui
por si e eeus antecessores,

CENTRO Salas p/escritório continua e pacíficamente,
Rua Conselheiro Mafra. possui o Suplicante como
Sala Ampla p/ Escritório Rua Alvaro de Carvalho seu, no lugar Ribeirão da
nua Gerônimo Coelho Sala Comercial com msta- Ilha no Município 'de Flo-

\."--------------.--------- rianópolis, sem interrupção,
) " C O o. U E I R O S nem oposição de pessôa algu,

ma, um terreno, medindo
trinta (30) metros de frente,
que a faz em terras de Ma
rinha; (trinta) metros na

linha de rundos, que os faz
na estrada geral, digo, na

Estrada Pública, sul, onde
mede 120 (cento e vinte)
metros com terras/ de Manoel
Lino Vieira e de' outro lado
norte, cnde mede ígualmen,
te 120 Icento e vinte) metros
com terras de, Serafim Do
mingues Martins; 2.0 - Que,
acrescentada a posse do Bu,
plicante àe de seus anteces
sores, todas continuas e pa
cíficas, sobre o aludido imó
vel, esta datará de mais de
cincoenta (50) anos; 3.°) -

��.:::..��- ,'t'::'" � ,�:". MaE!, embora a possuindo,

C
mansa 'e pacificamente, com

. .--' o "animus síbí habiendi",
, -

asas�'�
COMO É GOSTOSO

O CAFÉ ZITO

)

_.

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

vôos diários

direto aPôrtoAlegre
.

'

.

pelo
lliL@\V!@�®IP�@ (Ç
Uma nova aeronave da VAR IG, com novo classe e novas características:
Maior potência, maior velocidode. maior confôrto!

I'edll(!ão
ntlst8ptmS

Vôe num grande avião com

pequeno despesa: No
novo SUPER 46 C - aparelho do
categoria do CONVAIR
e SUPER CONSTEllATION
Você foz um vôo econômico
com tarifo reduz'ida!

mesmo

o e G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VARIG
Tradicional cortesia - O melhor serviço de bordo.

,'.
,._:.

por mais de trinta (30) anos,
não tem o Suplicante qual;

-

quer título formal, daí pre
tender legitimar a sua posse
nos termos 'do artigo 550 do
Código Civil; para dito fim

requer a designação do dia e

hora e lugar, para a justifi
cação exigida pelo artigo 455
do Código de Proceeso Civil,
na qual deverão ser Inquiri;
das as testemunhas do ról
abaixo. Requer, outrossim de

pois de feita a justificação,
a citação pessoal dos men

clonados confrontantes, resí,
dentes nas vizinhanças do

imovel, bem como do repre
sentante do Ministério Pú
blico e do Dominio da União
e por editais de trinta dias
os interessados incertos, to,
doa para acompanharem os Para Pôrto Alegre: Profes-

termos da presente ação de sor PIO ANTUNES - Cate
usucapião, depois da tern�i- drático ':':'e Economia Politl;
nacão do prazo dos editais,
nos termos do artigo 455 do . ca da Faculdade de Direito

Código de Processo Civil, por de Pelotas. Professor GA
meio da qual deverá ser re- LENO LAC.ERDA _ Cate
conhecido e declarado o do,
minio 'do suplicante sobre o drátíco 'c:;e Direito Judiciá-

aludido terreno, ficando cí- río Civil da Faculdade de Di

tadoe, ainda, para no prazo reíto eh Universidade de Pô
legal apresentarem a contes- ,to Alegre. Professôr JOSE'
taçào e para seguirem a cau,

FREDERICO MARQU'ES _sa até final sentença, sob as

penas da lei. Da-se a pre- Catedrático ode Direito Judi,
sente o valor de Cr$ 2,100,00 ciário Civil da Faculdade ,d'e
(dois mil e cem cruz�iros_), Direito da Universidade ,de
para o fim de determmaçao _

da alcada. Proteeta-se pro- Sao Paulo:
var o 'aiegado com os depoi - I PARA SÃO PAULO: Pro
mentos dos interessados, vis- ressôr ALFREDO BUZ1nD _

torias, (:xames, pencIas, tes, . . ..
.

temunhas, e por todoa os de- I ��t�dra�I�o de Díreít., JUdI

mais generos de provas em ciarro CIVIl da .Faculaddes de
direito permitidas. D. e A'I _ .. ...

esta com os inc.lusos doeu-
IN;o" .... VO o r i s

ç
e r o 09'1"'V

mente. P. DeferImento. Flo_
I l06' J N o j n. " \1" o ,'II)

rianópolis, 9 de dezembro de i " .

_I1959. (assinado) Franci9co: Hlnü)N31t8 �OYV'HlI
de Assis. RóI de testemu- ; oy:::mHlSf\;OJ
nhas: 1.a Antonio Francisco i <:.' VHVd SVHIJOVW �

I

Martins, brasileiro, casado,
lavrador, domiciliado e resí-

'

dente no Ribeirão da Ilha,
neeta Capital. 2.a - Adelino
José Gonçalves, casado, pro;
tessor aposentado, domicilia
do e residente no Saco dos

Limões, nesta Capital. Esta
vam estampilha estaduais no

valor de Cr$ 6,00, ínclusíve a

respectiva taxa de- saude pu,
blica estadual. Em a dita pe
ticão foi proferido o seguin
t.e' despacho. A. à conclusão.
Florianópolis, 10 de dezem;
bro de 1959. (assinado) Ma
noel Barbosa de Lacerda.
Subindo OE! autos à conclusão
foi proferido o seguinte des
pacho: Designe o senhor Es_
crivão dia e hora para a jus
tificação, cientes os interes
sados e o doufor 4.° Premo,
tor Publico. Florianópolis,
aOE! 12 de dezembro de 1959.
(assinado) Manoel Barbosa
de Lacerda. SENTENÇA: Vis
tos, etc., Homologo por sen

tença a justificação da pos,
se, efetuada por Teofilo Rol-
dão dos Santos para qu� a

mesma aurta seus legais e

juridicos efeitos

.. proceda-se�a citação, por mandado, dos
confiantes do imóvel descrí;
to na inicial de folhas, assim]
como o Diretor do Serviço do
Patrimônio da União e

doldoutor 4.° Pr-omotor Publico, f,
e, por edital, com o prazo de [
trinta (30) dias, publicado ,I
tres (3) vezes em um dos jor
nais dessa Capital e uma vez
no Diário Oficial do Estado,
os interessados incertos, pa
ra, no prazo de dez (Iü) dias,
a partir da ciência da cita
ção, querendo, contestar a
ação. custas a final. P.R.!.
Florianópolis, 13 de setembro
de 1960. (assinado) Tycho'
Brahe Fernandes Neto. E,i
para que chegue ao 'conheci-'Imento de todos mandei ex

pedir o presente edital de CLItacão que será fixado no lu-,
gar de costume e publicado
na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Floria_ 1

nópolía, aos quínzj, dias do
I

mês de setembro do ano de
I

mil novecentos e sessenta.!
Eu, Vinicius Gonzaga, Escri-Ivão, o subscreví. (assinado)
Tycho Brahe Bernandes Ne
to - Juiz Substituto em exer
cício na 4.a Vara.

'

,�"
Confere com o original.

.

O Escrivão
Vinicius Gonzaga

para a Cadeira ce ID�onomia
Política e para a Cadeira de

Direito Judlciari'Ü Civil o Dr.

:wALDEMIRO CASCAES,
cujos Prõfessôres, após te

rem emprestados seus no

bres conhecimentos Jurí ,

dícos à Terra Barri!g'a-Ver1'le,
v!:ljaram pela TAC-CRUZEI
RO DO SUL, os brilhantes

Mestres:

,.

PROGRAMA DO MES-
NOVEMBRO

DIA 6 - ENCONTRO DOS BROTINHO'; -

Início às 20 horas
DIA 8 - Cinema - Cidade Tenebrosa com Sterling

Havden, Gene Nelson e Phyllis Kírk.
DIAS 11 a 16 - Exposição de Orquídeas.
DIA 17 _:_ Cinema - "A Hora Zero" com Richard Conte

e Peggie Castle
DIA 20' - ENCONTRO DOS BROTINHOS
DIA 22 - Cinema - "Labirinto de Aço", com

Lopes, Walter Abel e Beverly Garland,
DIA 25 - BINGO DA "'SAGRADA FAMILIA".
DIA 27 - ENCONTRO DOS BROTINHOS
DIA 29 - Cinema - "Investida de Bárbaros" com

Guy Madison, Frank Lovejoy e Helen Westcott.

���j���ª.��.iAI!ifi�i}�li'?Ii�}��'!>�

Perry

CASA - V E N D E - SE
CONSTRUÇÃO RECENTE, TODA DE MATERIAL

EM TERRENO DE 600 m2, COM VARANDA, 3 QUAR
TOS SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, LUZ E
AGUA ENCA:N'ADA.

--

INFORMAÇÕES, RUA JOÃO MOTTA ESPEZIM,
310 - SACO DOS LIMõES.

-'>_ .. '-

(
.....)"J.,...1 ( .. Mo

-'

Funcionamento perfeito, durcbtlido de excepcional, qualidade
comprovada...

'

I

Eis
-

os três fotôres de garantia que os Motores
i

Arno representam poro o

consumidor.

Os Motores Arno sõo rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q., Con

trôle Integral de Qualidade, o único que assegura p.erfeição máxima na

produçã,o em série.

\
.�

* Motores monofósicos pté 1 \12 H P

* Motores trifósicos até 300 H P

®
ARNOS.A.

* Motores para máquinas de costura

INDÚSTRIA E COMÉRCIO* Motores especiais

REPRESENTANTE EM flORIANÓPOliS:

MEYER & elA.
Rua Schmidt, 33

V E N D E-S E

Informações particulares �rouxeram-nos fi infa.usta
not.ícia de haver falecido, a 24 do corrente, em São Ma

:eus, sepultando-se a 25 em Curitiba, o nm,'so pre:2;ado e

distinto conterrâneo Dr. JULIO BARBOSA RÉ-GIS, En

genheiro Civil que exercia atividades junto ao Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem naquela Ca

pital.
Filho do Dr. João Francisco Régis e de Dna. Alice

Barbosa. Régis, o extinto, muito relacionado nesta Capi_
tal, teve eeu passamento muitíssimo lamentavel, cons

ternando profundamente a quantos o conheCiam, admi.
rando-Ihe as virtudes de carater e de coração.

À Exma. Família enlutada o O ESTADO envia sentidas
condolencias.

ATENCÃO
, .

Vende - se Excelente Chácara
VENDE--8E ótima casa sita a rua' Conselheiro Mafra

170, com bôas dependências, 'claras e arejadas, fôrros em

alto relevo, soalho de tacoa com desenho"s, lustres, glôbos,
tampadas e grande quintal. O referido imovel está no

alinhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio
urgente. Tratar na mesma com o proprietário a qualquer
hora, A venda é por motivo de viagem.

Vende-se por preço razoável, uma excelente chá
cara com a área de 7.940 m2,. situada no perímetro su,

burbano da vizinha cidade de São José. E' servida pOI
bôa rua e luz ei.étrica. Compõe-se ue bananal, laranjei'
ras comuns e enxertadas, parreiras, jaboticabeiras berr.

como, present�mente de tõda eSlpécie de verduras' e le

g'umes \e de um Orquidário. Própria para granja. Poss
casa de alvenaria nova, frente de granito e área de
105 m2. Poderá ser estudado o {inan,ciamento de umf

DR. JULIO BARBOSA RE'GIS

parte.
Informações com o

nense pelo Te!. 2060 ou

é bastante conhecido.

Prof. Souza, no Colégio Catal'i
em São José, onde o informan tE

, "�',

PARTICIPACÃO
,

Deodoro Lopes. Vieira e sra. participam, aos pa
l'entes e pessoas amigas, o nas·cimento de sua filha
CHRISTIANE, ocorrido no dia 27 do corrente na casa

de Saúde ISão Sebastião.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lE:�� � 4��O �,��!�a,��PITAL Irmandade "N. Sra. da Conceição" I Na Assembléia...
co irritado ,tala espetáculo QttLdros: Figueirense: MISSA} DE FINADOS (Continuação da 2." Pág.) tau contra o projeto tendo tos a 'ela .1,l',:lociados:

ue lhe foi proporcionado. Djalma; Osni, Ciro e Dan- M ISS A. D E F I N A DOS suas atitudes, reconhecendo em vista o que consagra a - Aasembléía Legislativa
q .

e+'apa da,' Marcia e Aníel; T,elmo De ordem do SI'. Provedor, 'convido aos senhores mclueive o êrro de ontem, Constituição, referente a Estado sta. Catarina vg por
A rbgor, na segun:::a li I ,

tivemos dois lances que des. (Emídio), Wilson, Sérgio, Irmãos para assistirem a Missa de Finados que será ce- quando combateu o projeto efetivação de funcionários.. proposta deputados Dib

d Pereré�a e Ronaldo. Carlos lebrada, amanhã, às 7 horas, na Capela da referida 11'- do deputado Agõstinho Míg- DEPUTADOS OPOSICIO- Cherem e Waldemar sal,
Pertaram o público oa so-

Sa-R ux: Adalberto' mandado. noní, NISTAS AP�OVA'M PRO- les vg aprovou em sua ses,
nolência em que se encon- ena· -. '

travam. O iprimeiro quando rará Afonsinho e Merízio; Consistório da Irmandade, em 1.0 de novembro de 1960. Combate modificações re- JETOS GOVERNAMEN- são vinte e sete corrente vg

t _" ardo e Ivo; Petruski, Teixei- Amé... ico Oliveira - 2.0 Secretário psntínas de atitudes e, es, TAIS DE INTER1i:SSE veto congratulatório pas-
Péreréca lançado den 1'0,,"a...,..

, ,

.

h Quatorze Alcino e taque hOJ'e notamos foi COLETIVO sagem Dia do oomercia-
área atirou forte para AdlM- rin a, ,

,
'f" Pereirinha (Agachado): P A R , I ( I P A ç A- O causada pela decisão livre Foi aprovado por unaní- rio vs valoroso artífice pro,

b'erto espalmar magm ica-
d t

'

t t t S dA bitIhgem ele Norival e soberana o povo ca a1'1_ midade o projeto 264/60 de greeso es a erra p au a-
mente para escanteio pelo r" .

.

,

1
.

it d sua meta. O Mossimann, auxílíado por CYRO OSCAR SONCINI E SRA. nense. origem governamental am, ções Braz Joaquim Aves
lado direi °pas�ado em fren-I .rcsé Silva e eBn�dito de Oli. iparticipam aos parentes e pessoas amigas o nascimento Em aparte, o deputado p.íando ae atribuições da Presidente - Sala das Ses-

°teutaroO'a��io de DJ't9.llma, quan- . veira. Anormalidades não de seu filho Cláudio,' ocorrido dia 29 de outubro na Ma- Wolney CoIlaço de Oliveira Comissão de Energia Ele.' sões, em 27 de outubro de

h ternidade Dr. Carlos Corrêa.
.

afirmou que o PTB foi o tríca do Estado de Santa 1960. Ass. Dib Cherem e
do Tel'xeirinha suspendeu a ouve. '

,

______ partido que mais mudou de oaterína. Waldemar SaIles."
pelota para Petruski q�e Outras Notas atitude. Responde a êste Na oportunidade, os auto-
cabeceou para fora, depoís

CHEFE DE D',EPO'SIT.O aparte, o deputado Evilásio O projeto na 235/60 de
res doa requerimentos ocu,

de tirar DJ'al""!:a da jogada. Na preliminar travada en-
I

h f d Poderu,

Caon declarou que em julho autoria do C e e o
param a tribuna da. oasa

No mais .o cotejo ,desenro- trc as equipes, do· Atlético .

doar umGRANDE LA,BORATo'RIO PROCURA ELEME,NTO por decisão soberana da ,j;xecutivo que VIsa do Povo tecendo considera-.

de campo e ':0 Bocaiuva terminou com 'd'Iou.se no m·elO,
ATIVO E 'PR.ÁTI·CO CO.M 'INSTRUÇÃO SECUNDÁ- Convenção Trabalhista ro, automóvel à Pia Arquí �o_ ções a respeito destas da-

d defe ac o marcador favorável ao A- _""
dâaparecendo as uas 'L' sae

RIA OU EQUIVALENTE, PARA A CHEFIA DO ram traçados os rumos do cesse de Florianópolis e a tas qUe tanto significam pa-íorídade diante tlétlco por 2xl, veríricando, ídêncí fOI'com superi DEPóSITO E EXPEDIÇÃO DE PRODUTQS FAR- partido, pelo PTB indepen- outras provi encias, ra o Brasil e em particular
I t N Figueirense se diversas irregularidades I, ' •

íd de(Os a aques. o. '
,

lVIACÊUTICOS. dente na situação ou posí- aprovado por unamml a .

para o progresso do nO&30
t d tuação de Ci sob as vistas complacentes - dê t doisgos amos' 'a a '"

' -

OS INTERESSADOS PODERÃO DIRIGIR CARTA ção sempre lutará pelas [ua, Nas votaçoes es es Estado. O deputado Dib
,

M
.

Wi] n Pere do apítador ErrJ:1ui Silva . oI na1'0, arcio, 1 so
,

e -

DE PRóPRIO PUNHO PARA A CAIXA POSTAL tas reinvindicações popula, projeto de origem gover
-

Cherem destacou em sua
réca enquanto que no onze Nada menos ,d'O' que oito a- .

C NDO O '1i1!'1 t J f' u mais uma vez -

1 cf
"

,

f
..

I N.o 455 EM FLORIANóPOLIS, OFERE E S res. t;�'!ll men a ICO oraçao pape I o comercia,
de Brusque apareceram em tlétas oram expu sos, sendo INFORM;ES QUE lPOISSAM INTERlt.3SAR, BEM O deputado Fernando comprovado que todas me, rio no desenvolvimento' do
maior destaque Adalberto, quatro de dada lado. O co-

COMO DIZENDO DA PRETENSÃO INICIAL. Viegas aparteando o ora, dldas em favor do povo nosso progresso, destacando'
Sarda Merizio. Duas altera- tejo foi váltdq pelo cam,

_ J dor solicitou que o PTB receberão da Oposição o
o trabalho desenvolvido pe-

ções f�ram feitas. No Figuei- peonato de juvenis da ci-, X'III Jogos Unl"versl",la' r.=os _ (alarl"nenSes ajudasse êste ano' a UDN apoia e aprovação neces, lo imortal Presídente Getú-
rense Telmo foi substituido éade.

aprovar o Orçamento para sáría, lio Dornelles Vargas, em

por Emídio que nada fez, (Cont. da 4.a pág.) um saldo de dois pontos ga- 1961. O deputado Evilásio REGOZIJO PELA PAS- favor dos comerciários.
passando uma única vez pe- Após a prelíminar o co- drão 'de jogo que ultrapassou nhos. Segundo o regulamen- Nery Caon firmou que no SAGEM DO DIA DO FUN- Enalteceu igualmente as

lo !leu marcador ou ,seja Me- nhecido cícllsta Fernandez todas as previsões possíveis, to dos Jogos, quando ocorre ano paseado ajudou o go- CIONf.RIO púBLICO edificações do SENAC e

rlzío. No Carlos Renaux, re. Soares que tenta bater o re, conseguindo, os comandados igualdade de pon�� n� co�� 'I vêrno ap:ovar o orça�ento: Na sess�:,o de. ante .ontem SESC em nossa Capital que
reírinha foi substitutiJdro por ccrd de permanência sob de Nazareno (velhinho), Ie, puto geral, a declsao e feIta em broca da aprovaçao de OL� deputae,os DIb Cherem e em muito contribuiram pa_'
Agachado que sómente di- bicicléta, naquele momento vaI' de vencida Of! Farmodon- por um Da.ldo de maior nu- emendas trabalhistas. O

I Waldemar SaIles apresenta- ra o embelezamento e seu

miniu O rendimento da 0- totalizando 8p hOlfa's, deu t.os pelo escore de 22x20. Os mero de pontos, e assim sen- PTB cumpriu sua parte mas! ram os �8guintes 'requeri- prqgresso.
fensiva pois ,também nada duas voltas pelo estádio, sets (dois) seguintes foram do logrou a Faculdade de Far o Govêrno deixou de cum- mentos: ";':;1'. Presidente Tecendo consideraçõe� a

realizou. sen:o aplaudido pelo públi- vencidos por Farmacia.e macia e Odontologia sag1rar_ prir a palavra empenhada, Requeremc:s a V. Excia., na ,respeito da passagem do
Outros detalhes. co. :I1Tl! Odontologia por 15x8 e 15x8. :]e vencedora com um saldo Respondendo acusações do forma r('�imental e, após Dia do Funcionário Público,
Local: está,dio ,da FCF. . .f'4I!Pl Resultado da partida: Far- de dois pontos da Economia, deputado Volney CoIlaço ouvido o plenário, a con- no proxlmo domingo·, ocu-

1.0 tempo: OxO. Final: o Renda: cr$ 28.990,00. modonto 2 x Economia 1. que foi a segunda colocada de Oliveira, segundo as signação na ata dos nOS90S pou a tribuna o deputado
Dia 22 - Filosofia x Medi- e contra 23 da Medicina que quais o acôrdo PTB e Go_ trabalhos, de um voto de Waldemar SaIles qUe enal

I
cina. Venceu Filosofia por classificou-De em terceiro lu- vêrno para aprovação do regozijo e satisfação pela teceu as virtudes do nosso

, 2xO, com parciaifl r;ie 15xl0 e gar. O quarto colocado foi a Orçamento no ano pa9Sado pássagem, na data de ama- funcionário público e sua

15x13. Faculdade de Direito. foi na base da ball'ganha" nhã, do Dia do Funcioná- participação decisiva na

Jogadores que participa. afirmou que o têrmo ficava rio Público, como respeito- obra administrativa.
DIA 27 - 'Medicina x Eco_ ram desta modalidade: à disposição do parlamen_ sa homenagem da Casa do De.9tacou também a pri_

nomia. Logrou sair vencedOlra Farmodontos - campeões. tal' pessepista para usá-lo I Povo de Sta. Catarina a ês- meira conq�ista do funcio-
o sexteto da Faculdade de Riggo, Henrique, Morelli, I qURndo bem entender, em DcS obreiros anônimos da nalismo público estadual
Economia por 2x1, com par- Elias, Burtet, Enriconi, Jai_ especial na Assembléia. causa pública. após a r·etumbante vitória
ciais de 14x16, 15x12 e 15x13. me Assis Nereu Luiz Batis- Continuando em suas com+ Pedimos, outrossim, que de Celso Ramos, ou seja o

§ Campeã desta modalidade: ;a,' e Tar�an.
'

rações asseverou que o fun-' V. Excia. faça expedir o se_ horário umco, que após
AAA Farmacia e Odontolo- Economia - Vice-campeã cionário efetivo de Santa guinte telegrama, eIl1dere_ muitos anos de lutas foi
gia, com 3 vitórias. O segun_ Torrado (a grande baixa

I
Catarina é livre, seguindo ç�do à As�oc.�ação dos Ser_ concedido, não porque dese-

do lugar coube a AAA de de Economia - contundiu-se sua consciência, livre de vldores Publlcos de Santa ja['3em fazê-lo, mas porque
Economia com 2 vitórias e na partida contra Farmacia injunções. partidá'rias. Se Catarina. o povo decidiu em 3 de ou-
uma derrota. Terceira 0010_ e Odontologia), e' não maia são fundamentais receiou de - Assembléia Legi�..lativa tubro.
ca.da: AAA Filosofia com 1 poude participair dos jogos, perseguições aos funcioná_ Estado Sta. Catarina vg por: Com Celso Ramos o fun
fitória e 2 derrotas. O quar- Hercif�o, Wilmar, Lenio, Ay_ rios estaduais, também me_ proposta deputado Dib Che- cionalisrno terá o apoio a
to lugar coube à caçula (AAA mori, Edgar, Claudio, Márcio, recem crédito as acusações rem e Waldemar SaIles vg atenção mer,ecida pelo seu

Medicina) com 3 der-rotas e Domi e Barbato. de perseguiCõeD aos funcio_ aprovou em sua sessão vin_ €sfôrço e sua ,d)edicação.
nenhuma vitória. Medicina::::_ 3.0 colocado nários feder"ais. te e sete corrente vg voto JORNAL DO POVO DE ITA_
Jogaram por Farmacia e Osvaldo, Roberto, Cicl,.Pau- O PTB apoiará projetõ regozijo e satisfação vg JAI COMPLETA SEU JUBI-

Odontologia: Elisaldo, Luiz :0, Saulo, Petter, Waldemar, qUe vise efetivar funcioná- pa�'3agem Dia Funcionário LEU DE PRATA
Carlos, Moreli, Riggo, Lucaa, Sawada, -e Borini. rios indistintamente, desde Público vg obreio anommo De autoridades deputados
e Nereu. Direito - 4.° colocado que contem com 5 ou mais da causa pública pt Sauda_ José Bahia Bittencourt,
Economia: Claudio, Wil- Ivens, Gouvêa, José Mar- anos de serviço e não ocu- ções Braz Joaquim Alves Francisco Canziani e Eduar-

nar, Neiva, Faisca, 'Alceu, do, S("rgio, Clovis, Waldir, pem cargos em comis�ão. Presidente - Sala das Ses_ do S. Lins foi apresep.tado
Aimori, Ermir Faisca, Enio, Manéca, Graziotin, Babá, Ta. O deputado Romeu Se_ ssões, em 27 de outubro de requerimento 90licitado a
Marcio e Hugo. vares, Sppada e Djalma. bastião Neves, em aparte, 1960. - Ass. Dib Cherem - inserção na ata dos traba_
Filosofia: Nazareno, Lino, TENIS DE CAMPO declarou que a mudança de Waldemar Salles." lhos de um voto congratu-

Mossimann, PauUno, Claudio A Faculdade de Economia atitude da bancadia da UDN O Degundo requerimento latório �la passagem do
Ramos, Rene e Ayres. com os atlétas: Cláudio e era proviniente de uma está 'redigid)o no seguinte jubileu de prata do Jornal
Medicina: Saulo, Roberto, Barbato, sagrou_se vencedora reunião, no que foi de pron_ teor! do Povo de Itajaí e, que de

OdUson, Osvaldo, Alberto, Em segundo lugar cla93ifi- �o contestado pelo líder do "Sr. President.e - Reque- tal homenagem tivesse co-
t De!mar e Ways. cou-se Medicina com Ways e PTB que afirmou não ter temos a V. Excia., na forma nhecimento o seu proprie_

de BASQUETEBOL Sampaio. Direito foi o tercei- havido reunião da bancada regimental e após ouvido o 'tário e diiretor, Sr. Abdon
DIA: 18 - 1'0 colocado com Waldir e e sim uma mudança que o plenário, a inserção na ata Foes.
Dia: 18 - Economia 37 x Mario. povo determinou no último dos nossos trabalhos, de um

Farmodonto 36. VELA pleito. E concluiu afirman_ voto congratulatório, pela
Dia: 20 - Medicina 44 x Houve apenas <dois concor_ do qUe o PTB deseja paz e p'9.SDagern, no próximo do-

Direito 23. rentes nesta modalidade: Di- tranquilidade para o fun- mingo, trinta do corrente;
Dia: 21 - Medicina 39 x reito e Farmodonto. cionário e sua família, mas

do Dia do Comerciário, que
Economia 37. Direito sagrou-se vencedor que os direitos 'da adminis- constitui um preito de ad_

Dia: 22 - Farmodonto -53 x com Boris Moreira e Nilton t.ração pública &ejam res_ miração dos representantes
Vledicina 46. Pereira. Farmacia e Odonto� peitados. do povo de Santa Cata:rina
Dia: 24 - Economia 54 x logia não conseguiu clas9ifi_ Na hora da votação apa_

a êsses valores artífices do

Direito 17. cação em virtude de ter de- receu uma emenda de au_ proglresso deDta terra. SoU_

Dia: 27 - Farmodonto 69 x sistido da prova. . toria do deputado Fernando citamos, ainda, que V. Excia.

Dtreito 17. Situação dos participantes Viegas, efetivando todos os dletermine a e�pedição do

As regras dolorosas podem ser eVitadas com o uso do Terminaram empatados a9 dos XIII Jogos Universitários funcionários com apenas seguinte telegrama, endera_

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de Faculdades de Farmacia e Catarinenses até a preaente um ano de serviço. O depu- do à Federação dos Em-I
comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias, Odontologia, Economia e Me_ ,data, com relação às modali- tado Ivo Silveira que havia pregados no Comércio de. tWWiuiiiiiõiüiúüiiiiíilliiiiIiiIDiIõI[Í1Í
;.. -

dicina. Apresentando, tôdas dades já terminadas: pedido vistas ar projeto Sta. Catarina e os sindica_

Vela Atletismo Voleibol Basquetebol Tenis Xa�rez pro,testou veementemente,
Direit.o 39 p. de vez qUe desconhecia es-

13 5 O 3 5 13 ta ·emenda, o me9mo ocor.
Farmodonto 37 p. rendo com outros deputa_

8 13 13 3 dos. Pôsto em vot.ação foi o
37 p. mesmo aprovado com a

emenda Fernando Viegas.
Na oportunidade, o líder

do PSD, deputado João Es-
6 p. tivalet Pires, em 'nome de

SUa bancada fêz declaração
Ile voto, afirmando que vo-

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARlO DE S. CATAlUNA

Êste símbolo nas construções é uma

garantia qualidade

Irn permea biliza ntes

DOENÇAS DO (ORAÇÁO
�dtê1III

TONICARDIUM poderoso cardiotônico-diul'etico
inQ.�ddo no tratamento da l\rtério Sclerose, dlsttirbios
Pressão Artéria!, doenças dos Rins e Reumatismo.

TONICARDIUM O T'JNICO DO CORAÇÃO

MOl.ESTIA DE SENHORAS
COLICAS _0_ COLICAS

SEDANTOL

líderes dos artilheiros do cer_(Cont. da 4.a pág.)

o certame catarinense em

sua zona sul, atingirá o· tér_
mino do turno na tarde do

próximo domingo, quando em
Tuba'rão �Jcrá realizado o

clássico Hercilio Luz x Ferro
viário. Em Criciuma o Co
merciário lutará, contra o

Minerasil enquanto que .em

Urussanga o Metropol dará
combate ao Atlético Minerro.
Eis a atual classificação:

1.0) Hercilio Luz 1 p.p. -

2,0) Ferroviário 2 p. p. -

3.0) Metropol 3 p.p. - 4.°)

Comerciário, Minerasil e Atlé
tico Mineiro com 7 p.p.

9 --FLORIANóPOLES, têrça feira, 1.0 de Novembro de 1960
--------- -_.------------�----

Economia

(favor escrever em letra de fôrma)

Acêrca da epilepsia, The Educational Division, Dep.
envia gratuitamente um interessante livrinho. Nenhum
enfêrmo de epilepsia deve demorar em solicitar um

exemplar.3 8 8 13 5

THE EDUCATIONAL DIVISION, Dep. 754-L
880 Berr�en Ave.,' Jerse'y' Ci�y, N.J., U.S.A.

Queiraznl
.
enviar-me grl\tis, um exemplar do:

,

livrinho indic3ido

Medicina 37 p.
13 3 5 8

I
I
1
I
1
I
I NOME .

I
I J
I ENDER1i:ÇO '" .

1
I CIDADE PAIS " .

8
tame catarinense de futebol, Filosofia
relativo a zona sul, com cin-

.

co tentos cada um.

--:0:--
O Clube Náutico América

de Blumenau continúa em

puxados exercícios vizando,
um prepa1ro físico e técnico
excelente para a grande pro
va do remo barriga verde a

se realizar dia 15 de novem_

--:0:--

bro próximo.
--:0:--

Até a terce�ra rodada do

campeonato catarinense, re

lativa a zona sul, a arrecada_

ção somou Cr$ 171.870,00
sendo que o Metropol é o lí

der daf.l arrecadações com um

total de Cr$ 84.640,00 seguido
.do Comerciario com um mon

tante de Or$ 74.020,00.
--;0:--
e Vitoldo, ..

são osGiovani

1 5

Faltaram ser computados: Tenis de Me&a e Futebol

de Salão.

LOTE
Vende-se ótimo lote, sito à rua Urbano SaBes,
área 400 m2. Informações Edifício Montepio,
3.0 andar sala 305 - fones 291 - 3426.

DR. A'LVARO DE CARVALHO
Comunica aos seus clientes e amigos que seguindo

para o URUGUAY e ARGENTINA onde fará cursos de

aperfeiçoamento na especialidade, nos Hoslpitais de

Montevidéo e Buenos Aires só reiniciará sua clinL ii de

crianças em dezembro depo'is do dia 10.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Amanhã:

FINADOS DIA DE SAUDADES

Embora vivendo apenas
nas recordações que se

tornam vivas pelas corôas
e pelas flôres, em profusão,
nossos entes queridos aín
Ida vivem na saudade que
nos segue na evocação dos
doces linstantes em que Os

tínhamos nos rodeando co

mo se fôssemos algo de nós
mesmos.
Amanhã Iembremo-nos

tambem dos mortos humil
des e anônimos dos que

Politica aduaneira
Em reumao de 28 de se

te,!l':Ibro último, o Conselho
de Política Aduaneira ,escla
receu, Id'e modo' peremptó
rio, Que a sua Resolução' n.o
45, de 18 de dezembro de
1958, na Qual se concedeu
livre franquia ao Br:lcalp.au,
contInua em ple.na vigência,
pois que constitui "medida
,de ordem geral aplicalda ao

produto de qualquer proce
dência, em nada, portanto,
aietada pelo Decreto n.o
48.911, de 31-8-60, que pôs
em vigor a nova lista III,
resultante das Illegociações
levadas a efeito em Gene-

AI�uns fla�rantes
RENATO BARBOSA

sofra tarrãanho esbulho.
Com êsse GESTO, está o

Senhor Secretário ALTIR
.

WEBER DE MELLO se iden
tificando como UM ÇOLE
GA entre .,:olegas que lu
tam para que tõda uma

classe não fique a mercê de
m�is dúzia de ambícíosos e
• -aprovertadores. Vindo da
classe está Oi Deputado AL
TIR WEBER E MELLO com

os colegas na obra em que
O arrõjo dos atuais Inspetores de Fiscali- direitos Querem ser pos-

zacão e Arrecadacão de Rendas, em se atiran- tergados.
do à aventura de umai estultice, qual a de pre- E' a reserva rebelando-
tenderem fixar-se numa posição de estrita com- .se e, felizmente, se colo-
preensão de conf ianca, tem' levado os Piscais cando na posição em que
de Fazenda, dentre 'os quais são aqueles esco- SÓ o� autênticos valôres
lhidos, a um justlficado movimento de repulsa morais se colocam.
e de competência de direitos. Dizemos justifi- Enqula.nto 05_ "ASSAL-
cada, pela razão lógica de que,' em se tratando TANTES" da posiçao se

de cargo de confiança, esta não pode. e já o di- mantiveram na mais ravol;
zia o, muito familiar Conselheiro Acácio, ser tante atitude de desleais,
imposta, mas merecida. Êste conceito, aliás ru- acovardados do que prati-
dimentar, não ocorreu aos ambicíosos. Faltou- llivam, convictos da, pró,
lhes o chão do bom senso para se movimenta- pría lndígnídade, agindo
rem firmes no critério de "auto julgamento", e na sombra, no ,segrêdo, às
com isso se revelaram perante as autoridades es'cond�das; ocultos aos co-
a que se pretendem impô r, 'completamente des- leigas a quem estavam lu-
.providos da "capacidade de pensar". Estamos díbríando, traindo, esbu,
até em que essas mesmas autoridades, ao le- lhando, conscientes da sur_
rem o projeto com o qual se apresentaram à tida oue lhes estavam pra-
conquista da posição, pode não o terem mani- ticando e <da afronta con.
festado, mas um julgamentc .fntdmo e pouco t
favorável aos "ambiciosos" lhes teriam feito. tra êles urr.1d'a, e quan o

As aberrações, as incongruências, as afrontas assim agíarru os desperso.,
ao Direito, as negligências mentais, o indif'eren- nalizados super-homens,

homens reais normais etismo à dignidade alhêia, o menosprêzo à eu 1-
valorosos enfrentaram atétura jurídica da autoridade superior à qual
as ofensàs e os arrôjo.

s esubmeteram o projeto a falta de elegância re-

velaram a afobacão no "avança" a posição co- arrogâncias de certos des,

bicada : o atropêlo em que. se movimentam, ator- valôres, apenas classifica-

mentando, agitando, procurando cúmplices pa- dos nas submissões, mo Ia-
ra a injúria e a afronta aos demais colegas, que caísmo, nl;J.s servLd'ões, nos

os carregam às costas e lhes enchem as a.lgí- cesencoraíamentos para as

beiras, estafando-se ao sol dos verões insupor- reaçõe:� nobres.
táveis ou enregelando-se nos invernos quase a atentado se praticou,
polares das nossas serras, enquanto êles se con- ou melhor, pretenderam a,

servam, de pernas estiradas nas poltronas do I:;lcá_lo, não contra uma

gabinete, onde decerto pretendem calcar o "me- classe. porém contra a pró-
recimento", muito deles tratando os Fiscais, pria dlgnrdade. Mas, rídícu,
que êles tambem são, como criados, omitindo-os los e vazios de substância,
no EU das vaidades insopitáveis e ridículas disto não se aperceberiam,
dissertações em relatórios que lhes -estão a re- E O ridiculo lhes caiu em
velar a "capacidade" de chefia. cima. Hoje, por que lhes
Houve, porém, nessc mo; dida contra Os colegas, con- esteja a faltar tipôio ao es;

vimento inglório, um as- tra
.
uma classe in,teira. ;bulho, procuram negociar

pecto confortad'or. Do aglo_ C.omandando essas v?Z�S es- � cargio pretendldol com
mera::o de aproveitadores ta o Senhor Secretano do \:UC,:T.I os prestigie e lhes
da o:.asião, e,m que se está Tral:..fJlho, Que, em atitude, :ampare na afronta. Estão
observando tantos desequi- digna (l,os maiores elogios, ;chegl;J.,ndo a isto e nêIes tu
líbrios � desetIuilibrados, prcfer� estar .:0 lado da tio se justifi.ca. Amanhã a_
vozes alhssonaram o pro- classe a Que pertence, ba_ Ipedreja:ráo. o sol que tom_
testo à indign�d'ade preten_ tendo_se para que rIa não Iba ...

[s�ul�o a uma classe
SECRETARIO 'DO TRABALHO DA 'INTE

GRA� APOIO 'A SUA, CLASSE, : MANI

FESTANDO, INÇLUSIVE, DESEJO DE

VOLTAR 'A ASSEMBLEIA,: PARA COM
BATER O MONSTRUOSO 'PROJETO.

GOSTA DE CAFÉ�
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

('ARTA DE UM EX-COMBAJENTE
Sr. Diretor de "O ESTA

DO"
Nes,ta Capital

Ex-combatente de nossas

gloriosas Fôrças Armaôas,
qUe à custa e sacrifício .de
nossa vida, assim o, fazendo
pela grandeZa ::! sobera-nia
do nosso es,tremecido Bra

sil, diante ,�o que .se está
pas,sando com a apresenta- 1\1AD[(Rl\S PARA �
ção de projétos na Assem- COlo,JSTHllCÃO
bléia e Que vêm ferir a nossa '

democrac!al,e a;pre,sie'lltadla IKMAOS BITENCOURT
pela banca <d'a situaçãQ, ve- (AoI� BAoDA�Ó 'ONF J807

nho ;por êst.e m'eio -lançar Ao'" r 1(,0 o f P 6 SITO o Ao M I Ao N I

mep protesto, por julgar '"

que essa atitude ul>h de
processos ,ce pura vi,n gança
política CDm o fim de en

travar a execuçãO' do plane_
'Jamento do programa de sr,

Celso RamO's, Governador
eleito.

Brasil melhor. deixo aqui
consignadO', Pelo ex;posto,
meu protesto, solici,tand'o de
Vs. a publicação ,:l.esta, pe
lo que fante!:ipadamente fi
co muito Çlgradecido.

Florillinópolis, 31-io-60
Assinado -

João Pereira da Sillva

"Escutando, com os olhos rasos dágua,
o tristonho dobre dos sinos, iremos aos cemi

térios render nosso mais sentido e profundo
preito de saudade aos entes queridos que
Deus tirou de nosso convívio.

Vozes clamarão, em vão, pelas VOV�Sl",

nhas, pelos papais e mamães que abriram

110s lares impreenchível Iacuna, em deixarem

nos corações a amarga saudade daqueles que,
um dia, nos consolaram em horas difíceis e

comungaram também com nossaa alegrias.
não tiveram uma. tumba es,

Ipecial, '1111 mausoleu d:!la
mente or,nado, mas que,
em verdade, dormem- um
sono em comum. sem quais
quer discriminações.
'A alma enlutada da fa

mília brasileira, nossa sin
cera mensagem de dor, es

perançosos de que os bons

exemplos dos seus mortos
ajudem a caminhada. dentro
das normas que êles tanto
estimularaml" .

bra, dentro do Acôrdo Ge
ral de,Tarifas e Comércio.
Claro ':cou, peLa inter

pretação da'Lb, pela OPA,
que a Tarifa normal para, o

bacalhau é ,�e livre fran

quia, enquanto que a ou

tra chamarh, tafira con

ve;:ilciona( é a que dá a in
cidência de 7% ad_valorem
para o mesmo ar.tigo, O ba
calhau, em assi'm s,endo,
de qualquer proced'êDl"ia,
gm..h de livre franqui� co.n_

cedida por aquela re�olu
ção n.o 45, que continua em

vi.gôr, segundo a. autêntica
interpretação do próprio
CPA.

co? Prazer em conhl::cê-lo. Olha, aquele
comíciO da UDN foi uma pouca vergo
nha. Não tinha ninguem. Eu disse
aquelas coisas no começo, ;porque o Sr.
tem cara de inspetor de Fazenda. Eu
não tenho culpa da gente não trazer
letreiro na testa, rnoço. Me desculpe."

,-o

A al'agem da pl'imav�ra na serra

me dava profunda sensaçao de bem-es

tar. O jipe devorava as c'.orvas. da estra

da Rio do Sul-Lajes. Eu precIsava ge�
contar o tempo perdido em uu: comICIO
na Barra do Trombudo, em yn:tude de

ter hOl'a programada, na �adlO-Clube
de Lajes. Depois de PalmeHas, onde
encontrára o povoado cqm restos de

bandeirólas de papel. - smal .de festa

re,cente -, um cabôclo �ez sma), pe
,dindo carona. Eu mande! que ele. s'e

acomodasse, ,comO pos�ível, ent!'� as

malas no banco trazeno. E �urglU .a
conve{'sa: - "Diga-me uma COIsa, am!:
go. Como vai a política? Quem.,voce
acha que ,ganha em sua zona? O Celso
vai 'bem por aqui?" O home�zin-ho en

goliu em sêco. Fez um a,r melO descçm
fiado. E res,pondeu. Imuto contrafe�t?,
mas cauteloso: - "Pois, moço, se JeI
to regula, a }JpN vai g:anhar. Fiz�ram
aqui um com!.C1O que fOI um mundao de

gente. Aqui, moço. tudo é Born»ausen.
Êle vai arrombar ... " ProcureI COll

vencê-lo: - "Não sejam ingenuos. A
UDlN vai pe.rder a parada. Vocês, ser
ranos, devem votar no Celso. Garanto
que êle vai ganhar ;l parada por 20.000
votos. CelsO é um lajeano trabalhador e

excelente amigo. Alem do mais, aqui
ninguém derrubará Vidalsinho." O ho
mem diante da ênfase com que o contes
tei Úuminou-se de um sorriso confian
te:' - "É mesmo, maGo. O Sr. tem razão.
Eu não tópo essa gente da UDN. Eu
sou PSD de nascença e de ,coração.
Meu avô já acompan'hava Seu Vidal.
Eu sou comnadre de Seu Vidalsinho.
Que homem legal! Vou a Lajes para
falar com êle aipda hoje, porque andam
ameaçando por aí pI'ender amigo nos

so." Diante desse transbordamento eu

lhe perguntei: - "'Escuta aqui, ami.go, vo
ce me achou com cara de UDN? Eu sou

tambern amigo de Celso e de Vidal. Vou
a Lajes para fazer uma palestra na

rádio. Eu sou o Renato Barbosa. Você
não lê O ESTADO, de Florianópolis,
onde es,crevo todos oS dias?" E veio a

explicação: - "Ah! então é o Sr., mo-

A propósito do Prefeito Vidal Ra
mos Junior, que os udenistas diziam ir
ser politicamente triturado, no seu pro
prio reduto, em Lajes, pelo Secretário
da Segurança, Deputado Elias Adaime,
e pelo Secretário da Fazenda, Deputa-
do Laert Ramos Vieira. esclare<Jia, em

uma róda, o meu velho e querido amigo
Alcides ;Ferreira, com aquele admirá-

'Ivel senso de humôr: ,.,- É bobagem.
Com o Vidalsinho, o Elias e o Laert
não vão funcionu. Não é possível. Não
ádianta nomearem nem 10.000 inspeto- I
res de quarteirão. Há vinte anos que,
em tôda serra, esse homem vem pa
gandp entêrro de todo chefe de família
necessitado, seu .correligionário. Ou
não. Com esse homem ninguem póde. É
de amargar. Imaginem vo�ês que, na

hora de votar, aqvela gental'ada tôda
se lembra do entêrro do pai ou do [pa
rente e o Elias e o Laert não vão fun
cionar coisa nenhuma. Vai tudo votar
no PSD. Vocês vão yer o estouro que
o Vidalsinho vai da!' em Lajes." Pre
visão rigorosamente -exata.

O Professor Madalena Girão Bar
roso (Universidade do Ceará), qne
aqui esteve até anteontem. fazendo
parte da Comissão Julgadora do con

curso de Econômia Política na Facul
dade de Direito, ,é U:'-!1 homem de muito
espírito, bastante interessante, quan
do vai tomando intimidade ,com a gen
te. Estudioso dos problemas d'e Econô
mia Social, eu o levei ã visitar a nossa
excelente Fa,cultrlade de Serviço Social,
;bela iniciativa privada da "FUndação
Vidal Ramos". Estava em aula o Prof.
Boiteax Pia'zza. Fomos visitá-lo, de sur
presa.O jovem e brilhante mestre pre
parava trabalhos de pesquisa com a
turma dü 2° ano. Á saída, Girão Bar
roso, com aquele sotaque de ,cearense
me segredou. com muita graça: �
"Vo�ê sabe, Renato. a definição de As

sistente Social, dada por um cabô,clo
do crato, no interior do Ceará? Assis
tenté Social é uma moça paga pelo go
vêrno prá ter pena de gente ... "

----------------------------------�----,

COMUNICAÇÃO

Penso que nãol él desta
maneira que s,e pOld'el'á, j us
tific.<!..r uma derrota tUas ur

nas.

Eis a

lém de
batente

A Administração dO' Mer_
cado Públi�o, avisa Os Se
nhores Feirantes ·c o Povo
em gellaI, que em virtude
dos feriados .santificados,
dias 1.0 ::! 2 de NO'vembro
próximo vin�ouro, fará rea_
lizar ai costumeira Feira dia
4 (Sexta-Feira).

(Ass.) Wilson Filomeno
Administrador

razão pela qual, a

cidadão e ex_com

Que lutou por um

/ INSTITUTO ,BRASILEIRO DO CAFÉ
COMUNICADO N. O 60/123
1. De conformidade com o determinado no arti

go 1° combinado com o artigo 22, da Resolução n. 163,
de 24 de junho de 1960, o café da quota de consumo

interno será vendido às industrias de torrefaçõe.s e

moagens de .café em todo o país aO preço de Cr$ 1.000,00
(hum mil cruzeiros) por saca de 60,5 (sessenta e meio)
quilos brutos, prodouto ensa,cado, pôsto no armazém

do entregador.
2. Em consequência, a partir do dia 7 de nOvem

bro próximo inclusive, os preços máximos para o va-

rejista e o consumidor s'erão l'esrpectivamente de .

cí·$ 48,00 e Cr$ 56,00 por quilo, torrado e moído.
3. Êsse preço máximo autorizado deverá constar

dos dizeres de que trata, o artigo 7° da Resolução nO 1!:i3,
de 24 de junho de 1960.

4. o. presente Comunicado revoga o de número
60/69, de 8 de junho de 1960.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1960
ADOLPHO BECKER
Presidente Interino

VISTO
ANTÓNIO PASCHOAL AP>óSTOLO

Chefe do Escritório Estadual de Florianópolis

o Pleito de Governador
Resultados por zonas e confronto

TOTAIS NUMÉRICOS POR lONA
Z o NAS SUFRAGIOS DIFERENÇAS EM 1960

CELSO IRINEU CELSO IRINEU
VALE DO ITAJAí 55.817 59.6"79 3.862
SUL 49.449 38.358 11.091
OESTE 20.961 20.960 1
LITORAL CENTRO 33.650 32.201 1.449
NORTE 43.249 39.740 3.509
CAMPOS DE LAJES 32.783 24.290 8.493
VALE RIO DO PEIXE 25.839 26.492 653

_.

SOMAS ............... 261.748 241.720 24.543 4.515
DIFERENÇAS ........ , 20.028

DIFERENÇAS EM 1958

CELSO IRINEU
7.846
4.273
3.908

3.320
14.168

4.445
2.355

-_ ...._ ...

7.865 32.g50
24.785

'\

1

(ATARIN'ENSIE TAMBÉM GAN'HA
PRÊM,IO: LITERATURA

PRÊMIOS NO TOTAL DE 300 MIL CRUZEIROS OFE

RECIDOS PELAS EDI'ÇÕES MELHORAMENTOS E

PELO CíRCULO DE BOA LEITURA
As renomadas escritoras Lygia Fagundes Telles e

Ondina Ferreira, de São Paulo, e o romancista Guida

Wilmar Sassi, de Lajes, Santa Catarina, venceram o

concurso literário lançado em 1959 pelas Edições Me

lhoramentos e o Círculo de Boa Leitura, com prêmios
no valor de 300 mil cruzeiros.

OBRAS PREMIADAS

será premiado com a impor
tâtniCÍa de 100 mil cruzeiros.

�ygill; Fagundes Telles,
que se encontra dei partí
da para a China, já tem
seus originais programados
pela Boa Leitura EJ["tôi:a,
para lançamento em jlanei-
1'0 de 1961 pelo Círculo <d'e
Boa Leitura.

Instituído para prestlglar
a atividade ,de escritores
macíonaís, o concurso foi
dividido em dtJas parte-s:
uma J,l:ua a premiação de
livros já publicados e cujas
edições sei encontram esgo
tadas; a outra, para obra
inédita.
Ly,gia Fagundes Telles

Concorreu com, "Histórias
Escolhidas", umís, coletânea ",AIS UM HOTELde contos publicados em
"Cacto Vermelho" e Histó- ...

rias 0;0 Desencontro", o livro J
Flol'lanopohs, nos'

A

últí;

premiado de Ond'ina Fer_ mos, anos,_ tem, no. se.tor de

reira foi "Vento de Esperan_ acomodações. sentido um

ça". As Duas obras vence- aumento vertiginoso, com

doras serão publicadas, em a. Inauguração kil'e estabele-
1961, como Seleções do CÍr- c�m�nt�s modernos e con,

culo de Boa Leitura, o gran, for�avels. _ '

.

de clube de livros do Bra, Ainda ontem chegou-nõs
sil atualmente dirigido por �s mãos

_

convite r-h�ra a

Boa Leitura Editôra de São mauguraçao de mais um

Paulo,
'

estabelecimento hoteleiro,
Por sua vez, Guida Wil- ,de propriedade de OSC�

man Sassi ,za-nhou o prêmio CARDOSO LTDA. - SOr.lc
destinado a obra inédita dade HoteleJ,-a.l O est•.be ..

!com o romance' "São "1\.1i� lecimento,. segunda apura;
guel" mos na nossa breve V!SIlt�,. .

Comi/SSão Julgadora é. dotado da �odos os req��- .�
A Comissão JulgadOlb SItos que exigem .os hotéís

foi constituída pelos Srs. mo�er:r:o�, com lmha� 3;r-
Antônio D'Elía.represantan; quítetônícas moderníssí-
co a União Brasileira de mas.. _,

Escritores, rSecção de sr.) A .mt:wQluraçao ":'0. esta
Paulo; Raimundo de Mene, b�lec�mento, que VIra con

zes, pela Câmara Brasíleí- tríbuír grandemente. para
ra do Livro; e Valdemar o �OSS? dese�volvlment�,
Cavalchnti, da, União Bl'asi- sera feIta 'r;o IrlIa,6 do COI

leira ,dr Escritores, Secção rente. dommgo, �s 10 ho
do Rio ':e Janeiro. Foram �·as. Na �portumdade da

Julgadas 35 óbras. sendo 14 mauguraçao rle �SCAR
livros pubicali!'os 'e 21 iné_ P�ACE HOTEL, sera ofe

ditos. l'ecl:::':O um coquetel aos

Cada um dos vencedores convidados.

O que segue deve ser a primeira fôlha de uma

carta, escrita não sabemos por quem, ?e lug�� que

ignoramos, endereçada a pessoa qu� nao esta Iden

tificada, perdida e trazida à l'ed�çao:
"Prezado amigo e colega de der.rota.

Recebi tua carta de 19 do corrente. Grato pe

las palavras de consôlo e pezar, que retribua COlW-
.

o mesmo const'i:angimento. Desta vez, ,como o Ade

rnar nós fomos! E o pior é qne os candildatos que

apoiamos, aqui no Estado, também foram! O, Jânio
escapou, mas isso era de esperar, como s�blamos.
A vitória dele aí foi um espetáculo. A dIferença

, ,

'Ifoi muito maior do que a ,prevista. Aqui, os ca cu-

Ias ind'icavam pequena derrota, mas deu o con

h-ário - pequena vitória. Não .compreendo, até

agora, a vitória do Celso. A campanha .foi a :nru�r
de todos os tempos. A ,confiança do Inneu nao tI

nha limites. Sempre que lhe falei da penetração do

Celso mostrou-se irritado, violento e inconversá

vel: Esperava vencer por mais de 45,000 votos, as

sim distribuidos: 15 mil no Vale do Itajaí, 10 mil

na Norte 8 mil no vale do Peixe, 7 mil no Oeste, 3

mil no S�l e 4 mil no Litoral, contra 2 mil na _er
ra. Contava diferença de mais de 4 mil em Join

ville e Blumenau; mais 'de 2 mil em Brusque, Ca

noinhas, Rodeio, Rio do Sul e Indaial; mais de

1.500 em São Joaquim, Jaraguá, Araranguá, Joa

caba e Capinzal; mas de 1 mil em São José, Gua

;amirim, Tangará, vários do Oeste e até Fl?rianó-...r
polis. De Lajes esperava contra menos, mUlto 'me- 'I

nos, do que a metade que deu. Quando lhe falei

do,s exageros evidentes desses cálculos, respondeu
me com ,estranha e maguada alusão à nossa contri

buição - minha, tua, do Adaime e do Fortes;
_ "Então vocês vieram sozinhos para a minha vi

tória?" Sempre torci para que êle vencesse por
uma ,pequena margem, de 3, 4 ou 5 mil votos, para
que a nossa presença ao seu lado fôsse reconheci
da como necessária. Mas o que houve foi U'ma sur

preendente avalancha. Tivemos tudo para a vitória,
desde a máquina oficial ao trabalho do Irineu

(na.quela base) e mais do que isso tudo, o arrastão

do Jânio, inegavelmente' o maior eleitor do Brasil,
em todos os tempos. Se analisares a votação em

outros Estados, verás que êle, com sua extraordi
nária e mila:grosa mistica, elegeu vários governa
dores. E agora? A UDN daqui está por ,conta ,com

tud.o e com todos. Entre estes últimos, estamos nós,
del'rotados e injustiçados, pois alegam que somos

até gravosos. Dizem nas nossas bochechas que não

fomos acompanhados por ninguem; que Os noSsos

eleitores ficaram no PSD; qU€ o Adaime somente
contribuiu para a derrota; que nós eramos aquilo
que os pessedistas diziam; e dão gargalhadas afir
mando que- desta vez erramos o pulo ... Diante dis

so, 'em que fica-mos? Pense, meu caro, na nossa

,cara ! Nem lá, nem .cá! Reprovados com distinção!
O Adaime, não podendo ir para Brasília antes de
31 de janeiro, continua na Secretaria, surdo às.
indiretas. A mim ninguem mais dá bola. As genti
lezas acabaram! De ti não falam com menor des
prezo, alegando que nas urnas da tua influencia
levaram (não dizem levamos) bomba. Creio' que
,devemos tomar atitude. Não ouso tentar manobras
para bancar o filho pródigo' e tornar à casa ;pater
na. Mas também não aguento mais os r.emp,ques, as
ironias, as alusõe� sibilinas. Espero encontrar-te
para examinarmos o fato novo, ,como se diz. Por
enquanto não tomarei atitude até que ...

"

Aqui a fôlha acabava. Who is who? Algum dia
se saberá.

,

� �,=-------------------------�
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