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Solidários à reação que se verificou

primeiramente nesta Cap�tal .ao projéto
de lei doe tnsoetores de Flscahzaçao, que
visa a dar "lhes. nêste instante, efetiva

cão inamovibilidade e mais alto nível de
venciment.os, com prejuízo de tôda a

classe, 0& Fiscais de Fazenda de todo o

Estado, por telegrama, expressaram s.eu
repúdio à iniciativa dêsses nove runcio

náríos inescrupulosos - ínteressadoe na

Ressalte ...se, por oportu
no, o registro de inúmeros
telegramas congratulató
rios ao digno Secretário do

Trabalho, sr: Altir Weber
de Mello, também inte

grante da classe, por sua

desa['30mbrada atitude a

favor dos Piscais de ·Fazen
da, confi.antes em S. Exia.,
que se dispõe, se necessi
dade houver, a voltar à
Assembléia para derrotar o

projeto eabulhador. segun
do [á externou aos que o

procuraram.
Dentre os enderecados

aos colegas da capitâl do
Estado que profligam a

surtida dos Inspetores, com
veementes protestou ao

Exmo. Sr. Secretário da Fa

zenda, destacamos, por ora,
os seguintes:

:!; * *

os Inspetores de Fazenda

querem nos impingir. Sau

dações. Hildebrando Mene;

zes.
*

Bom Retiro - 28

Apreaento ' solidariedade
novamente aos colegas con

tra o projeto de efetivação
indiscriminada dos Inspe
tores de Fiscalização. Acha
ria oportuna tal medida se

com a finalidade exclusiva
de reconhecimento aos que,
encanecidos em nOSDO Ia,
bor emprestaram sua com,

petência, esfôrço e vitali
dade ao Estado. - Aldo

d'Aquino.
·x·

Joinville - 28
Solidários aos prezados

colegas. apoiamos a acerta
da iniciativa em defesa da

clas-se, verberando o dispa
ratado projeto de lei de au

torta dos Inspetores de Fa_

zenda, atentatório à legíti
ma aspiração comum. As_

sistimos estarrecidos à con_

denável ameaça de usurpa_
cão mas confiamoD na se

ren� aprovação <!o expre�
srvo Memorial, nao perml_
tindo seja consumada tão

grave injustiça. Solicita
mos interpretar junto ao

Exmo. Sr. Secretário da

Fazenda nosW respeitoso
apêlo. à.�Í:l. judició['a�-nn�
l?rescinãí�l a�tên<;i.ª. �
prebiêntados n�@J!ón
gr.atulaçó.es pelo trs:ns�!
so

.

do Diã do FuncIOrlano
Público extenSIVas aOS dfg-

o longo transcurso do tempo, te�id<: e

C'D treteeido de sofrimen tos e desllu�o�.'
não [��rviu ainda para liquidar, em defml

tivo, essa tremenda irreverência, que, por
vêzes me tem prejudicado, mas que, tod�
vÍ'l me transmite mdescrit.ível sensaçao
de �uforia. Fatos sérios, na vida, .nem_sem

pre me provocam aD esperadas reaçAoes �e
um homem que estuda e de um avo mu�
to feliz e realizado. Salta, espouca, doml

nando-me, o garôto
. do�'mitan.t_e da. n�a

Bocaiuva e da casa oe TlO JanJao Ohvel
ra à Avenida Rio BraIÍco. Não faço por
m�l. Mas não posso evitá_lo. É o garôto
Renato fazendo gato e sa.pato do Profes_
sor Renato Barbosa. Lembro-me de que,
certa t.arde. em casa de minha irmã Juçá,
a quem todos. na' família, deferimo�' a

Ulaior intensidade d� aféto, diante dê. sua
viu:!le.z. - atingindo-a, tão em cheio, quan
do muito moça ainda -, Lídia_Martinho,
fundador e secretário-geral do PDC, me

expunha, com inteligência, cultur,a e en

tusiasmo, belo temá'rio da agremiação,
com as devidas implicações na fase de re_

cuperação social da Democracia. Excelen

te .expositor, conhecendo bem técnica pe_
dao'ógica ccJincava bondoi.:a.men:t.e a meu

alc"ance à grandeza ihdiRcutível da causa

abraçada, na possível eS'perança de man_

termos a vivacidade de um debate, quan.
do o garôto da Prai� de �ára,,,d��pertan.
do, ir.reverente. reaglU aSSlm: Sal, venta·

róla de Deus!"

NãO póde haver pessoa algu!lla _neate
mundo que tenha maior admu·açao. do
que eu pelo nosso mui amado Arceblspo
Metropolitano. Com o decorrer do.s anos,

êsse sentimento foi sendo entremelado de

pi'ofunda e respeitm'a ternura. Nã? exis
tissem mesmo as marcantes vIrtudes
evangélicas, compositivas da paternal e

altamente afirmativa' personalidade do

Pastor, Dom Joaquim, no mundo profano,
teria DEI invulgarizado, desde cedo, pela

o MAis ANTIlXO DiARIO ÓE

SANTA CA.TARINA

ANO XLVII N.,n 1 4 O 3 /3

EDI/ÇÃO DE HOJE - 12 PAGINAS

o-s 3,00 ---------�

nos subecrttores do mani
festo. Olivério Côrte, Hípé,
rides Sá Ferreira, Pedro
Torrens, Eduardo Virmond
e Alvaro Gentil Ibírapltan-
ga.

.

* *

ENER<iIA ELE'TRICA: Celso Ramos Apresentará Relatório
Repercutç �m todo o Estado, deSla!orà�elmen·
te, o Projeto dos Inspetores de Fiscalização
Manifestam os Fiscais de Fazenda' seu Repúdio à Initialiva Ext sivisla n.i��i�á:iocI!SS�ed�ãOpr���=

. sito do estomacal projeto
transformação da função gratificada em guns que

�garam
a po. de iniciativa manipulada

cargo isolado de provimento efetivo'. sição graç talvez a anos pelos Inspetores, exprimo
Felizmente o projéto, por deearrazoa, de serviços restados, vín, a, maia �iva repulsa à pre-

do e injusto, aliás comprometedor do go , do agora us ndo chav., que tensão tao revoltante Imo,
vêrno do sr. Heriberto Hulse, não vinga- não lhes pé"tence procurar ral e 'injusta. Contudo [a;
rá; limitar-se-á à Secretaria da Fazenda, fechar a Potta à aspiração mais faria a meu Partido
onds .seu titular, depois de escoímá.Io de dos novos �legas, porém e governantes que sempre
íncongruêricías e atentados jurídicos, há mais degra�'ante ainda é defendia injustiça de crer
de reduzi.lo ao vazio e ao inútil das coí, atingir a vÉ!hos runcíoná; se disponham a compatuar
.::as lucubradas .com deslealdade e má fé. rios. sauda,õeu Hilton Ca- de absurdidade. Abraços

bral Faria Hugo Locatelli
.

* * :{:

Rio Negrinha - 27
Apreentando minha inte

gral solidariedade à classe
dos Fiscab de Fazenda. à
qual pertenço, combatendo
com veemência a pretensão
·dos Inspetores de Fiscali
zação, em comissão, os

quais arbitràriamente pre_
tendem se efetivar no!:! no_

vos cargos, ameaçando tôda
nossa classe, venho solici
tar-lhe, por obséqúio, seja
meu protesto presente onde
RFeoi� fôr. AJ;:y_ G. Oli�ita.' I* * * � fi

PÔTilJ JUniã. -7-

281
.

SoTíclarízo_me aos colega�
contra atentao.o a nossOf
diJ.leitos por lei ridícula qi.lr

�-",��.,.r
.

__......,.._�. t.
- --.".-

•

G m·rw�."""'_",
rará ,robustez da cuItu�'a humaJ:l.Í�tica.

ar r
' S�. Estilista perfeito, cJommando o l,dlqma

r:--_:-..r .;! cOn:í'-ex-��4kl:;rdatdeir.amente classlCa;

.� . ju(ista encaneClér'ô uo sutil comportamen-
- , to do hermeneuta, t�_faee do dificilimo

RENATO BARBOSA Direito Cax:ônico; ora<l'o>z I?ri��.,
-

um dos maIOres oj:adores �,<teIfos do palS

No fundo de nossa memória permanece, _ senhor de uma argumentação, onde o

t.ranquila e parada, a superfície lacustrf de�envolvimento do raciocínio flúe, na

regressiva da personalidade, .quo· a am- pureza translúcida de fio d'água; h0J.?em
biência, o comportament.o soclal e outras realmente rlP elite, a começar pela fldal_

,contingências mantêm
..

em statu' q1!0 guia, sem rugas, do trato e da finural-Dom
São coisas de psicanahse. Tudo m�uto .Joaquim se prende 8. doces recordaçoes qe
"omp:icado, _ às vêze[! mesmo de !"slca_ minha juventude. Parece que estou ave:
ná}ise com um pouco de carr.egaç� -, lo, na iluminura medieval d� uma �anha
como sói acontecer com a de me';! Jovem de verão, quando, com a? !llaos ·çh.elas dos

mestre ,e o mais querido dos sobrmhc;>s,. o certificados de preparatorlOs, eXlgldos PW

mai.: velho de todos, o ProfessÜ'l' �ldIO- lei, e a torrente das esperanças a �esbo�
Martinho Callado. Em mim, dormlta o darem do leito ingenuo da alma Juveml
o'arôto irr·everente, jogador de pelada na nara as várzeas e o.' descampados Dem

�aia de Fára e terrível comandant� de hdrizontes do futuro, o antigo congregada

p.squadrão� d� férias (Oé: meus pnm�f mariano lhe fo! buscar a h�nrosa ?arta
Jz.ime, Joaosmho ·e Alt.amlro Barbosa 011- de recomendaça-o a Dom Joao. Braga, -

veira; Lia Stein Fer�eira; Artur Luz; Ben_ inesqüecível ponto de. referêncla, em um

jamin Pacheco d'AV1.Ja; C�rIo� Moellmann meio então desconhe�ld.o, do p�stulant.e
e Elpídio Fragoso Fllh? (Plplt_o), para as aos vestibulares de Dll'.e,lt? De�o�s, a esb

memoráv.eis escalada[! as chacaras do CeI. ma, o renpeit.o e as penodlCas vlsltas, man
Raulino Hürn e do B1SpO, no arrazamento tidos vida adiante, sentindo sempre ess

de cajueiros e parreirais. inteligênCia privilegiada não capitular a

calendário, guardanc',o, avaramente, quaL>\:,
quer coisa da energia e do ardor de 1.1 , ..

jovem diacono. Cheguei, - por mercê d
Deus -, a lhe '::2r confrade em simbólic
Academia Catarinense de Letrãs, sob

incorpórea presidência do meu querido
fraterno Othon d'Eça.

Turarâo - 29
Receba prezado amigo e

demais colegas minha soll;
dariedade à iniciativa re;

pudiante junto ao Exmo.
Secretário da Fazenda a

pretensão absurda dos Ins,
petoree d" Fiscalizacão. A"
braços. Nabor Teixeira Co
laço

* 'x'

Cacador - 29
Consigno aqui minha in,

tegral solidariedade ao Me,
morial apresentado ao
Exmo. Sr. Secretário da
Fazenda, repudiando o pro
fundo golpe pretendido
pelos inspetores, furtando
assim nOsso direito ao aces_
é:J. Lamentamos, outrossim,
que homens privilegiados
em cargo de confiança pro
curam nesta oportunidade
abusar dêle, esquecendo aL

Itajaí -- 27
Assocío.m, aos colegas

externando minha repulsa
à efetivação dos Inspeto ,

res.
.

Saudações. José R. Arau
jo.

:!: -::. *

Blumenau - 29
Apresento minha E'Jlida_

riedade ao movimento ini
ciado pelos colegas no sen,
tido de derrotar o projeto
de ef'etívação dos inspetores
que constitui a, maior absr
ração administrativa pró:
pria daqueles destituidos
do menor eentído de com , .

postura funcional. Abracos.
Abel Avila

.

* �)í. :1:

Tubarão -- 29
Empresto irrestrito a

poio a iniciativa na defesa
da classe dos Fiscais de
Fazenda contra a nreten_
�fw ab�111'da ao-' Insp�tores.
Lauro BeBo '

11: ·x· *

Blumenau - 29

VEREADORES AMEA(AM PRE'FfITO
•

. COM· rrIMPi�HMlMTrr\

A desp�ito de tudo isso, meu leito

quando, há dias, tomei no aerogorto K
conducão da TAC_CRUZEIRO DO SU f:
em démal1dá. da cidade, fazendo o. pe :r
curso ao lado do meu pr.ezado amigo Ost
mar Meira, êste, na direção, me conto�):
qUe o govêrno déra. ao Arcebi&po o PG.
com motorista parn o respectIvo serVlç

pessoal do eminente Principe da Igrej
Contente como um guizo, o qUe acontec

sempre ao regressar á minha Cidade,
�

a melhor cidade do mundo -, a reaça

qu experimentei, instintiva, !nstantâne
não foi a de louvar gesto de tamanh
simpatia em comovedora homenagem d<

Ef�tado �o venerando Antístite; Nem re�.
gi mesmo como 'jurista. Acordara o garo�
to da Praia de Fóra, libertando-me, n�
momento das graves lucubrações de exa\

minador de um concurso para proviment
de cátedra universitária. E, sem qUe dés
se por mim eu comecei a cantarola'r pa
rá o meu amigo Osmar Meira:

O' seu Romeu,
Que &orte ,a sua!
Casou com uma mulher
Que frcha tudo pela rua!
Na rua Uruguaiana achou uma ge_

[ladeira., .

Em Copacabana, um casaco de ve-
, [ludo ...

E, na Praça Mauá,
Achou um Cadillac com chôfer e

.
[tudo ...

Incorrigível, sem dúvida, o garôto de
Dona Celinha. E Osma! Meira, fazendo.
me retornar á realidade: - "Professôr,
o Sr. bebeu no aviãc? Mas o Sr. não é
disso".

,)

reto G4,imarães cOm a de.
claração do "impeachment" _

.easo perdure o clima de
incompreensão entre o EXB_
cutivo munici� e a' Câ _

mara. Em, declarações à imo
prensa, os Srs. Ubiratan de
Cautro e Silva;Luciano Tei.
xeira, Antônio Maxoo',o-
Dourado Il _,

A

'1

I Industriais de todos os pontos de Santa
·

Catarina, bem como técnico; le engenheiros,I
t

-

idI �s arae reuni os na cidade de Florianópolis;
·

de 3 a 6 do próximo. mês de dezembro a
-

,

jHm de examinar a situação atual do forn�ci
·

..nento de energia elétrica ao parque fabril
'dd Estado de S. C. Além da: � avaliação do
I ' -

I que agora existe, os homens de empresa ve-

I
riíicarâo as bases gerais do plano organizado
por uma equipe de peritos, cuio relatório

'será apresentado pelo presidente- do Seminá
·
rio Sócio-Econômico e Federação das lndús
tria� local, sr. Celso Ràmos.

- .

I
J

... E DEPOIS

Irrôcho nos
.

contribuintes
den S,urdos ,aos c.re�c�ntes protestos, continuam os. lia, vá lá; estudar.se,
: -I utd:los da maioria, em compasso marcado pela ia. Mas deixá-los carregar

ll1fla��ve! b�h�ta do 1.0ISecretário da Mesa da As- com. rI a�ca, que com o dí,

sembléia, mS1stIndo nas atividades . t t
nheíro há m�lto q?6 carre-

tatórias ao que de n
.

1 gI. o escas e a en, garam, também nao.

d
,lals e. en;entar exista em matéria Admita-se, ainda, para

o bom senso e do direito. argumentar, devesse ser

A�'ora, encostando-se na afirmativa obscena de feit� a 'devolução. Quem,
(lU0 n ao podem deixar ao desampar hurnil ' senao, oe re9ue�'entes, ou se-

correligionários (Chiquit M ' dho os ,uml ues J�,.os contríbuíntes, ressar-

t) � o. ascal en as, Ze Hulse, cmam o Estado dos pre,
e .. , Veta amontoando asmces sôbre asneiras. E das, juizos? Tornaríamos, então

�l��mbelh�damente: tanto efetivam por grosso, como a� eras que nos parecem já
criam carnudas sinecuras pOI' e-ste br

. ,

f
tao longínquas, em que fie

. s I asrs a ora títuí C
. -

F'Mas que amparotI'
A

ct , cons ituiam omissoes 1S_

• ,< <. o o s�ra este, uma vez que aos pre- cais para extorquir dínheí;
miados �a �oterla das lmoralidades, não se lhes con- ro 60S contríbuíntes, deves,
�ede.o dll'eLto,de esta'bilidade? E sem esta" quais ga- �em ou não deves�a!ll eles
1 anhas lhes restam? lmpostos, das notIflCaçoes

Puro engôdo t, t t d d b
.

sem prazo para defesa;
� .

,Ia an a a e aIXo coturno. das ameaças constantes e

; _Yao adIante:. pretendem reduzir aIí quotas de d01:' .siste�as especiais de
. mpostos :es�adua�s; a quem aproveitaria a m-edida? escnturaçao.

.

Ao contrlbumte, Jamais; a êle, competiria i·t.
AoS' deputado� uden}s�..

',rover E'" d .

' s o SIm, naql1.,M:.9W'-l'� 1?dlS o
•

,
.

o I arlO : novQs
_

melÔS, para que o lttl.e� �i�. ãr historia é o

p'ldes.se �e desobngar ,d� �uy"r.espo!tsaõi�tl;des. ' :'Contribuin.te. Mas, 'para
Ins�t1sfClt? no!400u ten- .

'

. -. q� não Se �dlga ser inte-
tagom�ll1o, instruem, por

a fat01es e�cI?Pl?'0na1s! alJ;).- rêsae deles tumultuar rela_
-set:� fam';l1<;Js, ,comerciantes plamen,te dlvulga�os pela ções entre Fazenda e clas.
e lx:dustnals pa�a q_ue re_ lmprel�"a e deb�tld_os no ses conservadoras, resta a-
quelram devoluçao Oe Ta- seio oas aSS?Cl.açoes de qui sugestão, sob forma de
xa de .Investimentos, por classe, que l.mamll1e�, r�_ projetO de lei a ser apre·
e�e,' c�lada para minorar conheceraron a excepcIOnall_ sentado à A&3embléia:
sltuaçao aflitiva do pessoal dade argUlda! concordando "'São solidáriamente res_
da c.�sa. EP.l 1959, bastava com.,J recolhlmento daque_ ponsaveis Os deputados
maunestaçao contraria a

le tnbuto.
<_ ,"o _.

udenistas e os por eles re_

cobrança de taxa, para re_ �'-''I'.�:. cusadofl, nos prejuizos cau_

c�bel'_se, de s.2I>etão. a :Ili Pretender a d_ey_ol\Kao. sados os contribuintes dó
sita ,Jj)..lD

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.dSSF:::�i:��::!T;;=t;;:;d;.pois'de suan casa, QUERtNCIA PALACE HOTEL
,SSSSSSssssS'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$SSSSSS

ANIVERSARIOS
VEREADOR ABEL CAPELA

Com satis:Wttção, embora tardiamente, noticiamos otranscurso do aniversário, ontem, do nosso .prezadoamigo e distinto conterrâneo, sr, dr. Abel Capella, elemento destacado em os nossos meios sociais e culturais,Às muitas homenagens de que foi alvo, juntamos asde O Estado, com votos de perenes felicidades.
CORONEL COSTA LINO

Aniversaria hoje, o nosso particular amigo sr. Co'ronel Costa Lino, brilhante Oficial de Infantaria do IExército Nacional e pessoa muito estimada na socíe,da de local.
As nossas felícítações.

MAJOR IGNACIO BORBA
Transcorre. na data de hoje, mais um aniversário dosr. Ignácio Borba, major do Exército e pessoa largamen-te conceituada nesta Capital. .

Os nossos votos de crescentes prosperidades.FAZEM ANOS HOJE
sr. Iná Simas
sr. 'I'ércío Arêas de Souza
sr. dr. Antonio Dias Carneiro
srta, Cecília Cordeiro Dutra
sra. vva. Mercedes Ribeiro Viegas
sra. vva. Maria Izaura Caldeira
sr. Osvaldo Fernandes

- jovem Jorge Luiz Lemos
- sr. Arno Gracher
- jovem EsI,ey Dalvaro
- jovem Necy Bohn

NAS C'I M E N T �Acha-se em festas, desde o dia 1.0 dêste, o lar do
.

nosso particular amigo e conterrâneo sr. dr. ArmandoValério de Assis e de sua exma, espósa d. Iná Assis, como nascimento, na Maternidade dr. Carlos Corrêa, de umrobusto menino que na Pia Batismal recebeu o nome "doCARbOS VALÉRIO.
nNossos cumprimentos.

comecirenos 50ciais

rínha Teremos mais
umo vêz 'Ski aquático na
Baia Sul.

rína.
10 - A Coluna Social'" " .y.. 3 -' Senhora Miryam cumprimenta a sra. Diva1 - Com elegante e mo- Nóbregu B'aier, receberá Carvalho ,pelo seu "níver"vimentado coquetel será convída.íos no dia 9, para que foi l"'estejado no diainaugurado o novo) Hotel festejar idade nova. 1.0.

"Osoar Pálace", hoje às * * .� 11 O simpático casal10 horas. 4 - No próxíeno dia 12, Deputado Rui Hulse, reuniu" ':' -A. estarei circulan�o ma cic"ade em sua confortável resí,2 - O Cl.ube Soroptimista de Joinville, atendendo a dêncía um grupo de casajs,patrocí.r ará a festa "Míss um convite. para um jantar americano.Elegante Bangú Santa Ca-
.x. ... .. * >I< ..tarina", que, acontecerá no

próxlmo <lia 3. A renda da
movímenta.,'; festa de ele
gância, reverterá em prol
do credenciado clube, que
atsnc erá aos desamparados.
Circulará a passarela

do Clube Doze, com as úl,
tírnas cl't:lções das Fábri
cas de Tecidos Bangú e os
modêlos do Figurista José
Ronaldo, as Srtas: Lana
Fla-.hmann, Itajaí, Neiva
Bianchini Lajes, Ione Fer
reira Canolnhos, Marguit
Faber Blumenáu, Nilce Ma.s; 7 - A

* tã� e�perada exsígnan Joa",'_ba, Denir Í31J�'- posrçao de rotograrías,toluzzi Criciúma. Regrna o, presentado p�lo Dr. WalterUlísséía Laguna, Graça Rc, Jo;::é será nos salões dogina Assis Lira Tenis Clu, Querência Pálace, no dia 15 - A �legante Srta. Anabe, Suzí Karmann Tubarão 19 próximo. Helena Bauer, está aconte,Margot Paim Luz Olube
,* .. cendo em nossa cidade.Doze de Agôsto, Ragnet 8 - O Sr. Ôtli Varela 16 - Hercília Luz, vol_Fischer Joinville, Sineide festejou níver no dia 4 p. tou de sua temporada na

Tavares Sint.icato dos Co- passaéo. A Coluna' Social Capital paulista _ Sua elemerciários, Jac,»' Fiuza Li- assocíando-se ao aconteci- gância, beleza e personalí.ma Rio do Sul. Faltando mento, deseja felicííhções. dade é sex,pre comentada'ainda os nomes das, repre. .. .. l(. nas .rUUiqs de mulher,pssentantes das clldad'es;- 9 - Nos Salões, do Clube elegantes.t',S$',SSS%SSSSSSSSSSSSi*.SSS$SSSS%SSSS$S%%S'$%S$'SS����..

5 - O elegante Sr. Luiz 12 - �omos informadosMário Freyslehem já está -de que, Miss Elegante Ban;lS voltas com ,:] movímen- gú da cidade de Tull",rãotacão da semana c' .. Ma- Srta_ Suzí Karmann mar-,
cou casamento. Suzi virá
ou não para a sua apresen,
tação final?

* '" *

6 - Festejou "níver" no
dia 4, a senhora La�!:l
Freysleben F. Valente -

Desejamos a Senhora Fel'.
reira Valente os melhores
votos de feli!:itações.

* * �13 - Continua em plena
moda, Os Org'ant':Ís, borda,
dos cambraías bordadas e
rendas guípíro

* '", *14 - Logo mais, a brota- I

landia estará Circulando no
En,:ontro dos Brotinhos nos
salõe3 do Clube Doze de A
gôsto.

�':::I .�'SSS%SSSSSSSSSSSSSSSSSSS. Dinheiro do povo esbanja
Pisam a lei e a moral
Promovendo na Assembléia
Verdadeiro carnaval.

DE QUEM O PREJUIZO ?

Os castelos de areia, inúteis porém bem caros,
que a maioria do legislativo, está c ".guendo na hora
da debandada, com o intuito estre.,o e mesquinhode prejudicar CELSO que o "'lovo elegeu, é mais
uma prova evidente do descaso que essa horda mer
cenária, têm pelo bem estar do povo. O panamá da
Assembléia não prejudicará Celso, prejuQ-icará, isso
sim, pelos desperdícios, pelos prejuízos, o erário público, iportanto, os catarinense!:l.·

Mais uma vez, aos olhos de todos, bem claro fica,
que os intrêsses do INCOCRATAS são sempre contra
os interesses do povo.

TABITITATA
- E qual era o tipo de Judas? - perguntou o

professor.
O tabititata arregalou os olhos e respeadeu: -�le ela assim minhonsinho, f1aquinho, usulalío loco

plo dinheZo ...
- ,

Flaco o Flaque flacassou

II
E tlaiu o seu paltido
Sua laça envelgonhou

i
Pol sei um poble vendido.

..-_...

'5 �_.... ;"'........

1--
P A R T I ( I P A ç I O

ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS e INÁ ASSIS, partíci;
pam aos parentes e pessoas de sua relações o nascimen-

to de seu filho CARLOS \TALÉRIO, ocorrido dia 1.0 do

corrente, na Mãternidade dr. Carlos Corrêa .

PURA

GOSTOSA
NUTRITIVA

"Uperm;ão
...� ",

\\\JhitS
m a saída dos contra

torpe�eiros "Pará" (D.27),
"Paraíba" (D-28) I "Amazo
nae' (D_12), Araguaí" (D-
14). "Acre" (D.10), "Ajuri
caba" (D_1!) e os subma
rinos "Humaitá" (S-14) e

"Riachuelo" (S-15), sob o

comando do almirante Syl
vío Monteiro Moutinho, teve
início a segunda parte ffa.
maior manobra naval anti
submarino a ser realizada
no Atlântico Sul. Essa ma,

I
nobra que foi denominada
"'o.peração UNITAS", cons
tará de exercicíos combina
dos, doa quais tomarão par-

I te as marinhas dos Estados
• Unidos, Uruguai, Argentina
e Brasil, reprtsentando um

. grande passo no sentido de
aprimorar a defesa do He'
misfério entre Os r};JÍses i.r
mãos com problemas ,c}e se
gurança semelhantes. Esses
exercícios que foram cuida
dosamente planejados pelas
marinhas, dos quatro países,
representa uma gran.de evo�
lução dos exerc.ícios realiza_
jos anteriormente, com pIe-

I no exito, entre aS! marinhas
da Colômbia, Venezuela e Es
tados Unidos. Os navios dos
Estados Unidos estão sob o

comando do contra-Almirante
Allan L. Reed e a fôrça ta
refa está constituída pelos
contratorpedeiros "John Pa
ul Jones (DE-932) (Capitã
nea), "Dealey (DE-1006),
"Hammerberg (DE_1015),
"Gourtney' f(DE-1020 e um
esquadrão de patrulha da a
viação naval e o submarino
"Od'aX' (SS-484). Os exercí_.
cios ora em realização, é
fruto dq uma reunião cios
'Chefes Navais Americanos,
realizadas em junho do cor_
rente ano, em Ka'Y West,Flórida.

I,..._ ....

FABRICADA NO BRASIL I
COMO É 60S TOSO

O CAFÉ ZITO
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.
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�SS".!i!S%iJS:"$%"%SJssss;a;s%s%'i1'%SSSSSS1�SS'''SSSSS''S:C%SSi \iiSjSSSSSSSSSSSS' 'S%%SS%SSSSSSSSSSSSSSSSS%% iSSãS::' SSSSSSSSSSSSS%%SSSSS%SiSS'SSSSSS'S%SSSSSSSSSSSSSSSS'
.

EIRENSE NO·AL(APAO DO LlDER - A equip-e do Figueirense na rodada de hoje atuará fóra de seus dcmínes. Estará em Itajaí cum-
prind� um compromis so dos mais difíceis. O elvi-preto será adversário do Marcílio Dias, único' in victo e que vem liderando o Campeo
nato da Sequnde Zona. São favoritos. os colorados, mas isso não espanta o time dirigido por Saul Oliveira que tudo ta'rá para honrar o
nome do fooí-ball ilhé u, quebrando já a longa invencibiHda de dos comandados de ldésio.
'SSSSSSSSSSSSSSSSS%SS%S%SS%SSSSS%%SS%SS\%S%SS%%%S%SS$$$�'ssss*SSSSS%SSSSS%sssssss'SSSSSSSSSSSSSS%SSSSSSSSS%%:�s%SS'ssssssssssssssssssssssssssS'S%U���%SS�
---------.

-

Os Campeonatos de Volei e Basquete
em tópicos

O CAMPEAO' DA: CIDADE FRENTE A FRE NTE COM O CIM,ENPORT QUE ATUARÁ ,PELA PRI'MEIRA,
VEZ NO ESTÁDIO DA RUA BOCAlUVA - QUADROS PRO VÁVEIS - PRELIMINAR

Sá'bado e domingo. foi rea- partida, em condições de ser

lizado na cidade de Blume- substítuído. E não o foi.

náu o campeonato estadual <1aq:>itaneou nervosamente sua

de uasquetebol e voleibol [u- equipe. Esteve perdido com

venil. Em voleibol concorre- pletamente na quadra, ao

ram as equipes do Cruzeiro próprios companheiros. Er

desta capital, Cruzeiro de ponto de irritar até seus

Joinville e Bandeira,nte.de 1':tOU nos passes, na orienta

Brusque. No basquetebol, i
ção .ele meia cancha, na dís

estiveram. em ação, o Clube
I
triobuição das jogadas, t:hre

Doze desta cidade, Cruzeiro cendo que era aquele o seu

de Joinville c Ipiranga de I pr'neiro jôgo �;inter-munid-
Blumenáu.' !�lI. Pecou ainda a equipe

:)< * *; I{ozista, na marcação, Nin-
O Campeonato de voleiboi jguém marcou riínguém e o

não chegou la causar muita Cruzeiro, 'aproveitando a agí
sensação, porque! foi

� deSl?i-I�:L.�ade �'e seus. jogadores, foi
O vitorioso csrtame da se, 'rtajai, o Qual possui um es- tão inteligentemente crian, ningo �erro!ou. o pays�ndú, I' ARBI,!RO. d? de qualque: atração t�c-llSempre o dominador do pla,

gunda Zona terá prossegui- \ (ua:''rão aguerrido e entu, tado por Nizeta vem de em .1 saber, Joaozmho; Bínha, Iolando Rodrlgucs, um dos nica. O Cruzeíro de

Floria_lear.mer to hoje, com; quatro pe-! siasta, mas QU� não tem tido triunfo maíusculo sôbre 0 Pay 30nga, Cláudio e Mirinho; I nossos melhores apitadores, nópolís foi. o .campeão de f�- .
'* * 'l; •

lejas; to. Ls destinarlas a sorte; na díspu Js: do certame, $an(:'ú, nos :':omínios do vice- Loló e A�darJo; Moacir, Nil- I Iol o �scolhido para referir o to. e de ,�Irelto, porquanro. A equipe c:-uzeIl'lsta, apre-

agradar a florianopoli.tanos, perdendo pontos dentro e .ampeão brusquense, com is- scn, Va,:.mho e Betlnho, po- encontro. I fOI a eqUIPe, q�e. melhor se i,sentando ate \cer�o . �?nt?
ítajaíenses, blumenauenses e fóra de seus domínios, tanto 30 apagando as impressões derido e-� trar Tatú, Culíca ou PRELIMINAR I R�res'entou m�Ivll,ualme�te. ,melhores valo,res indívíduai.,
brusqusnses. que é o únr;o que ainda não desravorávels que deixou nos Alair; tudo dependendo do Como partida preliminar I

Nao houve m�lto entuslas-Iembora com seus. 'Jogadores
O prélío qce veremos - conhece o sabor de uma vi- matchs com o Olímpico e o .écnleo. jogarão amistosamente os 'U:'O n� conquIsH�,. do titulo, l{lotados de um �stIlo um ta�_

Cimenport X Avaí - não é t6ria, estanco desde a 1er- Figueirense, Deverá vencer o O Cimenport provavelmen, conjuntos 'juvenis do Avaí e. diante ,da fragíljdade dos I
to Igrotesco, fOI o c�mpeao

é1os.,mais i';T,�ortantes' da ro , ce.ra rodada como "riA.nter- '1,!vLceleste, mas mesmo as- 'e apresentará a formacão Guarani, com início às 1415' r ctros concorrentes. Na pri; 'de fato. Foi o melhor na

dada, mas vem sendo, ag1i.C.r_ na" do Campeonato. sim "cus craoue., foram vaci, que segue: Nazareno; Nonho,! h01(.S.
'

I meira �artida, o Cruzeiro d�s- : e..ncha. 0_ Doze,. então, ne�!a
dado com ínterêsse pelos me- O Avai 'adentrará a cancha nados co.rtra o excesso de Marelli e Marzl r-ho ; L':.JÚ e I Preços: Arquibancada 11 ca�It�, venceu o Cruzeiro I���ar.açao, fOI � campeao

tropoljtanos Que ainda não como favorito na proporção confiança Que tantas vezes lequinha; A-ari Wilson, Leal' 'Cr$ 50,00 e 30,00 e Geral de Jolnvílle por 2 x O em ,<:e IC'lrelto, por ser realmente

conhecem o vice-campeão de dê cinco para dois. O quadro tem lançado por terra as Tele e Hélio, Cr$ 3000 e 200z. sets de 15 - 2 e 15 - 2, o mais' técnico, o mais esti-

mais caras Ipretenções de
_

." não havendo nesta partida, rsta e o mais clássico. Ven,

:IUb;�n�o:ele;;��::;;;r logo SUESPENSO, POR 30 D'IAS O APlfADOR ��:;�o va:�,�:,!a��, ;�eu�c�;:e� I���' ���êl�o{U; f��e���. p;n�
mai� a um, match de boa BENEDITO DE OLIVEIRA

I A
.

[ôgo durou exatamente., (, Cruzeiro, teve essas qualída;

quali+aIe. O Avaí está certo ' I minutos. Contra. o Bancej, dades.

de (1_ue fará uma grande par- O T.J.D., reunido na noite mente da súerula do encon, r�nte de Brusque, também A contagem final foi de
tida, assim como o Címen , de qujnta-Islra, julgou o pro tro Avaí x Figueirense, pelo I �ao ��ve_ o /Cruzeta .do Saco 39 a 35, salientando-se que
port Que quer fazer b�nit? I cesso relativo ao árbitro Be- Campeon1ato da Cidade e por,

os Imo�s; opor u�Id��e �e no segundo tempo, o Cru-
.

.�e�ta �u� ap:eseml�?ao a: nedito .d.e Oliveira, julgad'O e',e referido. O colendo Geci- �ostrar todo o seu md'lvldua- zeiro da manchester cata
hmcha,da flonanuiPohtana( I re,,'Donsável pelo cle<;aparecÍ- ci"u suspendê-lo por 30 dias. i

I1smo. Vemeu d,c 15 ._ 3 e L'inense, perdeu dois de seus'
QUADROS PROVÁVEIS ! '

: 15 - O. Isto ainda, ,sem o melhores titulares, por te-
O Avaí talvez venha a I Cruzeiro estar treinado con- em cometi,dos a quinta fal-

conservar o quadro que t10-, NA F.C.F. U� PROTESTO' DO FLUMI- :���i:::.�e::::nt:e� at��:j��:� ta pessoal.

�b NENSE DE JOINVILLE
i I\pesar de tudo, está ,de pa- Na segunda rodada do

.

.
.

NO
',':.'

.

! rabens a equipe cruzeiriS'ta, certame, o CInbe Doze en-

I:',�N.SI
.

.' Del.). �ntr:.H�'(na��l1'hã_de-- d'oming� úI,tirno• rp�IO �e�ta.�l
..

e.
'que pel?S m,enos, salvou 11:0s- frentou a equipe do lpiran

IJ. qU,inta-1el.t:.a'!��':Sédé él� Fe-

�·.atarinénse,
relatIVO a qUIJ;l- sa .caPltal. de urr., de5(:J.stre ga de Blumenau. Venceram

., ctei:ação Cata'tinense ,de Fu- ta zü!la. Alega o presid�nte malOr, devld'o. a decepçao no bem os dozjstas. Mostra-

NAS 'tebol o proté'sfo do -Flumi- do Fluminense em seu pro- basquetebol, causada pelo ram o basquetebol que pos-
,

t Clube Doze Nosso ., 'suiam, com jogadas bonitas,
nense Futebol Clube da cida- �testo, dirfgido ao Pr,es,i·dente .

A.

S j�;.lra-
t'A bens ao ''''r AntonIO DIas cqm cruzamento, nat_t.lràJ-

de ;:e JoinviUe I contra o ár-, do Tribunal de Jus' IvJ. Des-
.

.

. '" .' e
-

bitl'o aue apitou pa.rtJda í port.iva da F.C.F. que o árbi- Ermi Fais'ca, incentivadores ment� em f.unçao (�qui-
entre � tri::olor e O' Ipiranga Itro errou gravemente em to. é.-o esporte da rêde em nos- pe Iplrangmsta

�e:1[itoI ' 'sa capital fraca em sua Ipar 'tlUr.-
de Jaraguá do Sul, realizada I

do o transcurso da luta, m- .

..,ifi::f::B' " dwr.
�

� ll',('J�-(" .

��__-.- . clusive num ten�o �ssinalad'() ,�]h::;�:!:II:ji:W _ ,�IL� 1>_�LA v.õn'tudo, fOI
-�""",-=::;_;�--_"-,,J pelo ataca J.."" __.. _L-

...:.:"".:-:.:,,,::::::::::::::b::;;::;;;dgt::::�· •

"'_-4
a eqUIpe do l,pxran;ga que

,ú�.",,...��. : .

jã""nõ' basqUetep01, o tltU- melho� material humano
� a lI11 ,que, . t d 1 C ze'ro . d'"

za ueiro 1) conquis a o pe o. ru: apresentou. A eqUIpe, IrIgI-

,.
b�ter o �. t de Joinville, teve um aspec- da por Nilton Pa,checo, lu-

contrarlO, assmalou. 0_ en o, to completamente diferente. tou até o .fim, mas não pôde
t

.. "tretl'nto o arbitro da t· . tenc.'Ü C<.- <l.. a de lsto porque, houve um sen 1- conter a equipe dOZIS a, que

artida, sr. LUIZ Gonzag ;

do duplamente gloriüSO iPa- estavá sequiosa por uma

liveira, anulado o gol. s�-, ra os joinvillenses. Primeiro, reabilitação.
üto o F!u:n�ne�sc, atraves

por ter roubado de Florianó- -----

sua presldencla os po�,tos . polis, la regemonia do bas- Domingo pela manhã, o

partida baseada em erro.
quetebol juvenil, que há cin- Cruzeiro venceu à equipe

direito, além de 'à�ontar a I

co anos, permanecia em nos- Blumenauense, apesar de

ularidade d? atleta E�ICh s.l capital. Segunda,' por ter não se ter apl'lesentado tão

"e, que assmou c_ontl ato I,.encido ao Clube Doze, que bem, ,cama o fez contra o

uinta-feira antenal' '�O� I verdade seja dita, trás em Clube Doze. Vencêu o Cru-

be lpiranguista, transfe- 'sua direcá'o técnica um ,zeil'o, porque ainda foi o
, .

para
-, .

..:e do Amel'lca grande conhecedor do assun- melhor estando os cruzeI-

e clube, sem obs�rv'<l.r as to e porque não d'izer, uma ris tas de posse do título má

,sárias prerrolg:atwas da� dar maiores autork�"des {'In� ximo do estado, por ter si-

ortI·va· Portanto aI , 1 t melhor' equi-sp s· 'basquetebol que e o senhor do rea men e a

ais um caso para � T.
Rubens La�ge. pe, não do Campeonato, mas

esolver. Convem amd'a
':' '" * no CamlPeonato.

ecer que neste jôgO o

ga venceu lao Flumi

por 2 x 1.

RI ,

Em Blumeanu: PALMEIRAS X PAYSAN
DO e em, Brusque: CARLOS RENAUX

X OlíMPICO
-

Em BIulT.Ienau jogará o' préllo ele maior importância
Pa:ysandú que tentará a rea_

! da rodada número cinco. O

bilitaçffi,o, enfrentando o pe- ''')litro e;::; contra será entre
latão 0,0 Palmeiras que llilora 1 Carlos RenauX e Olímpico,
vice-lid'era o O::\,lllIPeonato da ;-em Brusque, portanto no re_
.Segunda Zona, ser: do este o iluto do clube de T-eixeirinha.

QUATRO MILHÕES E MEIO RENDEU
O CLÁSSICO 'PAULISTA A VENDA

BANCAS DE JORNAIS
E REVISTAS

Cr$, 4.473.475,00, eis quan_ Corintians, que empataram
to apuraram as bilheterias por lxl, resultado que iso!a

d-o Ffa.caem'bú, quinta-feira a Portuguesa de Desportos
última, quand'o se ,defronta- {la vice_lideranCJ., do Cam

taram os rivais Palmeiras e �eonat� _�lllilista dtrE.uteQ 1.

--'1."-\
li

_11LIl ��-.;v_'"

rotesto enviado !pelo
ense ao ,sr. Pr�srdente

.D. da F.C.F. alega en'

fatos o estado
em que se

Tava o árbitro Luiz

'a de Oliveira que di- * * * Queremos consignar ain-

, cotejo entre SI equÍ'pe Enquanto isso, o Clube da, que o Camp:eonato Esta-

I enSe e º conjunto ,(\lo loze CÍ'rava clamorosamente; dual de Basquetebol e Vo

. 'a de' J1araguá do Scl, rendo, sem dúvida, uma ·e- leibol, teve seu tranSCtlrSO

ertame estadual. O pre� j;uipe mais técnica, n.ão po- normal, bem organizad,o e,

do Fluminense, sr. �la em hi,pótese alli('uma, ,pro- isto se deve à magnífica 'co

o Pereira, citou, in- ,<urar o mesmo jõgo do ad- tl,peração prestada pela �iga

que foi pert1do ao ár- vesário, qce' ,se utilizava a- Atl:ética Catarinense, na

I�le t:)e submetesse a um .pen1as em correr na cancha. pessoa >do 81'. Vitor Gar?i,
recebendo a resposta'E basquetebol na "ancha, e seu Presidente e, tambeEl

�a. Porém, con&ta dlo :acima de tudo jôgo t�tico. dOi Prof. Wilson P,essôa, es�

so diversas pessôa,s 'Samuel, que na verdade e um forçado desportista daquela

odem comprovar 'a, si.· dos melhores valores _do Do- ·cidad-e, ocupando atualmen-

alcoolizada em: que se' ze, .nêste jôgo, esteve sem- te a função de vice-presi-

rava o apitado!'. 'pre, em tod'o transcorrer d'ar dente da LAB,

anto, a situação do ár- \
-

P A R T I ( I P A ç A- OLuiz Gonzaga de Oli-

é das mais sérias, doa'da
.

sacões qce r;.onstam do

\.'so ·enVia. cJ,o .p....
elo FlurnL

à Fed'el'ação Catari-
de Futeb0'j

coolizado O

Árbitro!

A partida entre o Clube

'0ze c Cruzeiro foi a melhOl

ia Campeonato. A equipe d'l

Cruzeiro, lutando desde o�

primeiros instantes da pugna

�om uma ,hlentla rara do

{8mUm, com s·�us· jogado-
es em ótima forma tisica e,
�)resentando ainda um ba,s

(..letebol ,corrido, ,de CaL

'�taques, já em 4 minutos d'e

õgo, impunha uma diferen

� 1 de 8 pontos na equipe
C:ozistfa.

Em voleibol, ·estiveram na

arbitragem, os 81'S. Erico

Stl'aetz Jl'., Nilton Pereira,
. Augusto Platt. e Wilson

Pessoa da LAB, que de

monstrou ser um entendido
nas regras de voleibol.

Os juizes que atuaram

em ,basquetebol, foram os

senhores· Augusto Platt,
João LúeÍo BaracuhY, Prof .

Érico 8tl'aetz Jr. e Wilson
Pessôa.

CYRO OSCAR 80NCINI E SRA.
'.

,participam aos parentes e pessoas amigas o naSCImento

de seu filho Cláudio, ocorrido dia 29 de outubro n� Ma

tCTl1idade Dr. Carlos .Corrêa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



<, [JJ�w���& mJ�����w&
@'��\Y��OO& .. �@JmC;'

I

� a@�m� ���rn��&
-

��w���oo _���\Vl��IIDr"
...

-

.••••:::�:=:::'

)

illJ � r
\\ o.>D � '-->�"<<"'.('
)vJz-: / d

_,.,.-
-- ';', :.� :

........

-I;
.

I"'",
I

.
""

;f��_ ;'

.;:- .. ;;.

-

FLORIANÓPOLIS, IJOMIN ao, 6 de Novembro de 1960 5
_"'---------

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

-\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ordem dos· advogados do
Brasil de S. C. IDIlAl N' 131/��I 1 _ De o�dem do senhor TOS PARA' MEMBROS

DOlpani _ S,ylvio Pirajá Martins
Doutor Presidente do Con- CONSELHO.

_ Edmundo Acacio S. Morei;
selho e na tom b do Regu,! João L':i:y.er Filho _ Pedro ra _ Aderoal Ramos ,:;:'a Silva
lamento da Ordem dos Ad'vo .le Moura Ferro _ João Da:' _ Oswaldo Bulcão Vianna _

gados, convoco os senhores vid Ferreira- Lima _ Henri, Aldo Avila da Luz _ Wilmar
advogados inscritos nesta que João Muller _ .Delfím Orlando Dias _ José Boabãíd
Secção, para a eleição dos Mario Pádua Peixoto _

E:r,a-,_ Milton Leite da Costa _

21 �embros dest� conselho; n.uel ::'a Silva Fontes _ �1'Pi- Henr.que Berenhauser _ Abe
SecclOnal, a realízarcse no (110 Bar.bosa _ Alvaro Millen lardo da Silva Gomes _ Af',
(lia 10 de Dezembro vmoou. da Silveira _ Rubem Moritz fonso Veiga _ José de Mi
ca, na séde desta Secção (Erli· da Costa _ Zar.y Gonzag'a - ranca Ramos _ Alamiro Sil-
Iicio Montepio 3,0 anoíar) . Telmo Vieira Ribeiro '_ Ní; \ J� Dias � Rafáel Gomes

2 _ O voto é obrigatório locau Sevarjario de Oliveira Cruz Lima _ José Feil:pe
para todos os advogados, de,

_ Raul Pereira Caldas Boabaid Nilson víeíra
vendo Os mesmos estarem

Carlos Loureiro da Luz _ Borges - Aldo Guilhon Gon,
quites com seus compromís-

João Baptista Bonassis _ zaga - Antônio Dias Car ,
sos nesta Secção.

João Carlos I\hmos _ Alei, neíro _ Nílton Baptísta da
3 - A cédula voto, datilo,

bíades Silveira de Souza _ Silva _ Moacyr Oliveira _

grafada, sem emendas, deve-
Nereu Ramos Filho _ Mario [l'rancisco de Assis - Alcides

rá conter 21 nomes, escolhi-
L LUI'Z LI" Dílermando Brito _ RobertoLaurinda _ auro·

dos .centre -os constantes da
nhares - João de Luna Frei

relação que acompanha o

re - Almir Rosa - Hamilton
presente.

4 _ Os votos serão recebi- Hll í ebrancl - Dante de Pat_

ta Geraldo Salles - Rei.
dos na séde da 'Secção na da-.

-

d G
"

S
ta supra, no período de 14 ll... Ido Lacer a, _ e.lO ou-

.

20 h za Silva - Ferr,ando Mend'es
as oras.

llt d'

de Souza _ Hamí 00. e
5 _ Os advogados resíden-

Moura Ferro - Valéria T. ·A.
tes no interior '(:0' Estado, de_
verão votar com as seguintes Botelho - Estevam Fraga-

---- I formalidades_: r

I a) Colocarão o voto.err, en , AUXiliESEU'RIMvelope comum de correspori- J Bla,si __ Gercy Cardoso-
dêncsa, no qual não deverão .<'1&1'& ct.mIJatLr r.l.pidr.mente QO;'"

Joel Vieira de Souza _ Diblias costas, dores reumátíces, Ievanfazer qualquer sinal. rubrr, tadas noturnas. nerV"SlSm<l. pés ín

cnadoe, tonteiras. dores de cabeça.
resfriados e perda de energia causa

dos por d1sturbios dos rins e da be:
xlga adquira CYSTEX na sua far"

mãcia. ainda hoje. CYSTEX tem au

xiliado milhões de pessoas hi mll1a
de 30 ..nOI. Nossa c-raDtIa • a Ilda
'-1!1r�.

'i""�, .Ii

FLORIANÓPOLIS, DOMIN GO, 6 de Novembro de 1960-6-

j

o S ( A R (A R DOS O' L T DA. - S O C i e d a d e, H o t e I el it ri a
têm 'a)honre de convidar Vossa Senho ria e Digníssima Família-para assisti
rem a inauguraçao do'. OSCAR PALACE HOTEL sito à' Avenida:Hercílio luz. 90,
nesta Capital, dia 6 de novembro (hoje), às 10 ·horas da 'manhã.
Contando com sua honrosa presença; desde já, distinguidos, sqredecemcs.

A 'DIRECAO
•

Florianópol'is, 'novembro de 1960
----------- -----------------------

I ESTUDE RUSSO O IDIOMA DO FUTURO
I Cur�o intensivo por correspondencía com certífi
! cada de aprovação. Grande utilidade para pessoas do
I comercio e imp. exportadores.I

Oportunidade para estudiosos de todas as profis-
- ões os quais poderão se habilitar as viajens de estu
do oferecidas .pelas universidades Sovieticas, inteira
mente sem despesas e s/ideologia politica.

Inf.: rua Xavier· de Toledo, 44 -=- 50 andar - s/1
- Tel. 37-9675 - S. Paulo - Capital.

-----------------"---

IMPAlA 58 CONVERSíVEL
Vende-se em Estado de novo, pertencente a um só

dono. Power-Glide - Rádio Oriental - Servo-Freios _

Aquecedor - Cr$ 1.500.000,00 - Pagamento à vista,
\

sem intermediários.

Cartas a "Marcelo", A/C dêste Jornal.

fio" -------

S, 'E R Y I (O M: I, L IlA R
! f ) <",

Propaganda 'Educacional;Esta é lima das perguntas feitas sôbre os Estados

Unidos. - O BEM COMUM EXIGE A PARTICIPAÇÃO DE
TODOS.

PERGUNTA: E' mUILo intensa a part.icipaçào dos A prestação do serviço militar é um dever do bra-'
:-;b�.:c;a� Unidos nas competições esportivas internacio, sileiro. Com êste ato o cidadão se incluí no róI dos
nais ? responsável pela ,sEGURANÇA DA PÁTRIA. Cooperar

lcESPOSTA: Os Estados Unidos participam de nessa segurança, necessária à tranquilidade da Nação
numerosas competições internacionais, destacando-se antes que privilégio de alguns, é um direito de todos.
os Jogos Olímpicos e os Jogos Americanos. Além di�so, - BRASILEIRO! Servir à Patria nas Fôrças Ar-
cqui 'ICS de golfistas, tenistas, esquiadores e de muitos mudas, E' o teu mais nobre dever cívico.
(,lÍJ'�s desportistas norte-amertcanos competem em .cer-

,,\]1'1€, ..::um equipes de outros países. -------.-------
_

- Os Jogos Olímpicos de Inverno de 1960 foram rea-

MucuS DR aSMA I; z:,,;.'s em Suuaw Vallev, na Califórnia, reunindo Ipar- fi _--�-------......
-

I t I
� ..

foram TELHAS. TIJOLOS ;:LC:: antes de 30 nações. ns a açoes especiais Ataques de asma e bronquite ar-
'h

.

j
-'

gos (ruinam sua faú<le e 'nlraquecem o CAL E AREIAcn. "tl'Gl as para esses JO •

. coração. Man:Jaca domlnF ràpida- R AOS BITENCC URTO 1Jepartamento de Estado norte-americano envia mente a, .. cr'ses, r �uJ�rizando a IM. J
,

d t d d respirarão e garantin<lt "um '0"10 CAI� BAOARÓ . fONE Hot;"uÍ,a; equipes de atletas a palses e o o o mun o em tranquilo d sde o p imeiro dia. ANTIGO DEPÓSITO-'OAMIANt
. ·,'.1·,;0-" .... de exibição, em demonstração de boa vonta- Compre Menda.o ainda h j , Nossa
• - - �

- llaranHa é a sua m"ior orotec:ão.
de G flmiz'-lde inten3cionais.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO
/

...

Blivio mais rápido contra,

AlIA e
II ...

MAO/BESTAO
·

•

Sonrisal é o único que contém 2
antiácidos. Um dêles dá o alívio
imediato que V. deseja. O outro

prolonga seu bem-estar pelo tempo
q ue V precisa!

·

: Efervescente, crista-

�
: lino e refrescante,
: Sonrisal é a dose

certa para V. ficar
bom de modo mais

?JI :
rápido e agradável

�,1 ••••••••••••••••••••••••••• 60.IA·61 IAS

Lacerda - Paulo Felippe _

'Antonio A. Lisboa - Renato
Ra.�Y.iOS da Silva - Wailer
Jorge José _ Nilton Cheren
- Egle Malheiros Miguel -
Helio Sacci:ot.ti de Oliveira
- Osmar Me'Ófirosl - Rober
to Wal.:.'.:yr Schmidt - Heitor
F'rarrrlsco 'Steiner _ Antonlo
de Frel.tas Moura _ Thales
Brognoli _ Jorge A. L. Fon

tes - Eurico Couto _ Paulo

Cherem _ Fulvio Luiz Vieira
cada ou assinatura;
b) �m sobrecarta ofício,

colocarão o envelope com o

voto e, um ofício com letra e

firma reconhecída encami
nhando o voto;
c) Endereçarão êsse enve

lope ao Presidente desta Sec,

ção, sob registro portJ:Jl.
6 - Esses votos do interior

do Estado, para serem com

putados, deverão estar em

Florianópolis até o dia do

plejto 00-12-60).
7 - O não exercício do voto

sujeitará o advogado à pena
de multa, na forma 110 Re

gulamento.
Florianópolis, 3 de Novem

bro de 196()l
as.) ALTAMIRO SILVA DIAS
- Secretário Executivo.

RELAÇÃO DOS ADVOGADOS
QUE POJ)ERÃO SER ELEI-

- Carlos Z. Ramos - JOl"",e
Krautz Carneiro - Fl'ederico
Manoel da Silva Neto - Wal,

ter Be110 Wanderley.

À venda nas boas casas

especializadas

- há mais
de 40 anos

a marca trodidonal
do melhor làpête!
Representante para Sta. Catarina

COMÉRCIO E REPRESENTAÇõES STROBEL LTDA.
Praca General Ozório, 45 - 4.° ando - S/405

- Cx. Postal 1974 - Curitiba - Paraná.

Não permita que eczemas, erup�..
míeoses, mencbas vennelbaa, trtel·
ru, acne ou "psoriam" ..traguem

v lUa pele. Peça N'xod.,. ao .eu :r.r
IDacêutico hoje mesmo. Veja c_
N1loderm acaba com a coceira .. ,
minutos e ràpldamente toma .,pele macia, clara e aveludada.
Ilossa- gua.Qtla 6 • lUa ••••
�t.<:In ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE 8. CA1'.t�RIJU

DOENÇAS DO (ORAÇÁO

AS TREZE VITRINES MAIS ELE
GANTEs DA CIDADE DE 1960
Farmácia Cata.rinense - Modas Clí.
per - Maganine : HoepeClk - Jane
Modas - Galeria das Sedas - Hoe

peck Fazendas - Yolanda Filial
Veralucia - Bazar de Modas, - Casa
Londres - Casa Kotizias - A Mo
delar de Modas e Casa Camargo.

TONICARDIUM poderoso cardíotõníco.díuretíco é
ínu.cado no tratamento da Artério Sclerose, disturbios de
Pressão Artérial, doenças dos Rins c Reumatismo.

TONICARDIUM O T')NICO DO CORAÇAO

MOLESTIA DE SENHORAS
QUE SERA'

CONGRAlÇAMENTO?(

" !\1ADEIRAS PARA �

CONSTRUCÃO
I K M Á OS BITENCOURT
C"IS 8ADAWÓ IONf 100?

ANTIGO DIPÓSITO OAMI"NI

SEDANTOL

COLICAS _0_ COLICAS

I
I
I As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do
: SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de
: comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias, o Prefeito Osvaldo Machado, entre

gará as medalhas "HONRA AO ME'
=������C;:

-. ,"

',',":/ -':

GE Eeol'lolor
A deselodc quarldade
GE o preço de economia

/

r

VOCÊ PODE RECEBER

GRÁTIS
, � /

DESDE APENAS

CRIS:2.828,OO

, ,
, "

I
.'

Retilíneo Mognética GE 11,7 pés
Com porto que se fecho outomóticcrnente.
O maior e mais avançado modêlo de linhos
retos jà fcbrlcodo. .e '.,

.. ,
, ! �

O PROPRIO REFR,IGERIDOR
QUE COMPROU!

Vejo como é fácil ! GE Oe Luxe 1 0,3 �p'ês
Espaço à vontade!
Modêlo de grande beleza.No ato do compra Você recebe um talão numerado que

concorre 00 último sorteio dêste ano da Loterial Federal.
Se Você ganhar'yocê recebe de volto o que já pagou ... e

o refrigerador é seu!

em 10 pagamentos
preço a visia.

61:1

sem acrescimo e sem juros pelo
'..
JIl:II

MENSAIS /.�,

( ·r,

.

,

Faça-nos uma visita sem compromisso

RITO, aos lojistas no próximo dia
quinze.

o Baile de Formatura da Faculdade
de Direito, será no próximo dia oito de
dezembro no Lira. T. <C.

O enlace Matrimonial da srta. Ma
ria Helena Mussi, com o snr, Walter
de Mattos foi marcado para o próximo
dia oito de dezembro. será um grande
acontecimento social.
Amanhã, no Tijucas T. Clube, acon,

tecerá um desfile Bangú em benefL
cio do Asilo dos velhinho's. A orques
tra do Lira T. C., estará presente.

Mister Gruves e sra., foram home
nageados ontem, com um jantar no

Restaurante do Lira T. C.

Possivelmente, na próxima semana,
será inaugurada a Casa dos Plásticos,
na rua Tenente Silveira, ao lado da
Eletrotécnica. Fnrei a cobertura e

agradeço o convite.

A srta, Olga Lima, organizará o

Coquetel, para fi ínauguração da' Cc1-
sa dos Plásticos.

OSCAR PALACE HOTEL, será i�au
gurado hoje, às 10 soras. O colunista
gurado hoje, às 10 horas. O colunista
lo grande empreendimento que embele
zou a cidade.

Celly Campello, movimentarão a cí,
dade, com urna grande soirée no pró
ximo sábado no Lira- T. C.

Aniversaria hoje, o Coronel Domin
gos da Costa Lino, Sub-Comte. do 140
B. C. Ao ilustre aniversariante as mi
nhas felicitações.

o Baile de Formatura da Faculda
de de Odontologia, será no Clube 12
de Agôsto.

Terça-feira, 'comentarei o Disco
Dance, de ontem.

A REVLSTA "'RADAR SOCIETY"
publicará o baile das debutantes d�
Lira T. C. de 1960.

Zaira Daura da Silva e Marisa Bor.
ba representantes de. Blumenau foram
incluidas na lista das Treze se�horitas
Mais Elegantes de Santa Catarina.

ESPORTE; Futebol na Belacap
O Botafogo venceu � São .Criatovão
por 3 xl; e o Vasco 2 x O, contra o .

Portuguesa.

Dia nove próximo, o Presidente Jus
celino Kubtschek chegará a esta Ca
pital.

O encerramento do curso Primãi-ío,
do Colégio Coração de Jesus, está
marcado para o próximo dia trinta.

As "vendedoras de Flô,res" de 1960,
recepcionarão Celly e 'I'ony Campello
nõ Aeroporto Hercílío Luz.

No próximo sábado, acontecerá em

Curitiba, na S. Thalia o baile para a

escolha da Rainha das debutantes pa
ranaenses.

Miss Brotinho do Lira T. C. de 1960,
será escolhido na grande "solrée" do
próximo sábado. Heloisa H. Zaniolo
de Carvalho entregará a faixa.

O sr. e Sra. Milton Campos, aconte
cerão amanhã no Tijucas T. Clube.

Aniversaria hoje, a srta. Iná Simas.
Parabens ...

Amanhã, dia sete, Data Nacional
da União Soviética.

Ton;y e Cellr Campello viajarão
num dos' confortáveis C�nvair da
TAC-Cruzeko do Sul.

O Sr. e Sra. Governador Celso (Edi
te) Ramos, viajaram ontem, para a

Belacap .

O Dr. Elpidio Costa de Souza, Di
retor do 16.0 D.R. do D. Nacional de
Estradais de Rodagem, aniversariolu
ontem. Os meus cumprimentos, pela
data que transcorreu .

.._,

"f!!!iitmJS'@eI,
S%%SSSSS%%S%%SSSSSSSSSSS%S·SSS%%�
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EDITORA "O ESTADO" LTD�DR

HE:::��:o PR'SCOífõillcaiiür'}irÕllSSlÕiài!._s:A_�:f�OSZ____'��O,Operaoa,u - Doenca. a. StDJlO-á__ 1Iiil 'WL w.__ ..__)�_ ...._ .......ra. - Clínlcl a. Adulto.

ORA. EVA B. S(HWEIDSON BICHLER �

. •.
_

��:::',�:�:i;�:::':�: ClINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS João, Moniz S. B.
dradej. Consulta.: Pela mllnlli no Especialista em moléstia. de anua e recto,

....

Hospital de Caridade. 'A tar-de d...
Tratamento d. hemorroidas, fl.tulu. .u.

Clnr,la &Dal
'

CONSULTóRIO: - P.-ua CeI. Pedro Demoro, 16�3
Estreito

15,30 horas em diante no collJUl,.

tório, à Rua Nune. Machado, 17,
esquina da Tlradent.. - T.ltf.
2766. Re,ldêncllo· - Rua .ar••
chal Gama D'lilOI. n.o UI. - Ttl.
1120.

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULIUO -

- TUBElRCULOS. -

Consultório - Rua FIlIp.
Schmldt, 88 - Tel. 1801.

Horário: dai 14 � 1ft hor ....

Relldêncl. - rtUp, BchmlfH.
D.O 117.

DR ANTONIO MUNIZ DI!:

ARAGAO

ClEURGIA TRAUMATOLOGLA
ORTOPDDIA

Consultório: João P�n\O, U -

Consulta: aas 16 11 17 hor... , dl'_
rlamente. Meno. ao. "badol. R'"
Bldêncla: Bocaluva, 1811. Fone 1714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

DiplomaClo pela FacUlClaa, Naolo
nal de Mealclna aa Unlv'V.1l1&d.....

ao Brull

Ex-Interno por concurso aa .'''f_
nldade.Escola. (ServiOO ao Prof.
Octávio Rodrlgue. Lima). Ix
Interno ao Serviço a. CIrUrgia do

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

,Janeiro. Médico do Boçlt&} d,

Caridade e da Maternidaae Dr.
Car101 Corrêa.

DOENÇAS DB S.NHORAS
PARTOS - OPBRAÇOIS -

PARTO SEM DOR pelo mi,odo
pslco_protUatlco

Consultório: Rua João Pln\O 11. 10.
dU 16,00 à' lS,OO horu. At4Inde
com hor... mucad.... Telefone
30315 - Re.idllncla: Rua G.n.ral
Blttencour, n. 111.

DR. LAURO DAURA
CLINICA. a.:a.u,

Especlallsta em mol(!lt1u a. 8'"
nnorss e via. urln,rl.... Cura ra_

dical ('<lI Infeccõe. agud.... cra
nicas, do IIParêlho genlto_urlnj,rlo
em ambos o. 116XO.. Doeno'" do

aparêlho DIge.tlvo. do 11I'.ma

nervoso. Hor,rlo: lO� l' 11 •

2% às 15 hora. - COnJUl'órlo:
Rua Tiradente., 12 - 1.0 andar
- Fone 3246. ROlldlnola: ••a
Lacerda Coutinho, 11 (Ch,ou. Co

Espanha - J'on. 1:141.

Dr. Hélio- Peixolg
ADVOGADO

Escritório _ Rua FeUpe
Schmidt nO 37 _ 20 Anelar _
Sala 4.

Residência Alameela
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 408.
Telefone _ 242!l.

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS _- CmURGU '_

CLtNICA GERAL
Consultório: Rua Cel. Pe

dro 'Demoro 1.627 - Estrel·
to, das 16 àa 19 horas (ao la..

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

- Estreito - Fones 2322 e

8387.
_
• .,.. ,����I.

Dlt HURI GOMES
MENDONÇA

MIDICO
Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Residência:

Rua Gal. Bittencom\ n. 111.
Telefone: 2651.
Consult6rio:

Rua Felipe Schmldt .I. 17.
EsQ.. Álvaro de Ca.rna••
Horário:

. l'las 16,00 às 18,00, dlarla
,mente exceto !I.DS sábaelo"

DR. NEWTON D'AVIL�
CIRURGIA GIRAL

Doença. de Senllor... - proa\O
!ogla - EletrlcidAa. J! édloa

Consultório: Rua Victor ••1.
renes n.o 28 - Telefone 1107

ConsultaI: Da. lb llor ... Im dlanl.

Residência: Fono. S·U' RUI Bl •.
J.6'lln::m. n. 71.

MATERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

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

Exames do Estômago - Vef'licula Biliar - Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc.

Distcrosalpingografia Radiografia ·Obstétrlca
(Gruvldêz) _ Radiologia Pediátrica.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUmI:Ç>O REGISTRO: N.O 167 _ C.R.E.A. _ 10.8 REGIÁO' _ 8.C.

ENDER1!lÇO: Rua Irmã Benwarda s/no Onlbus li. por- Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) _ COQUEIROSta (Almte. Lamêgo).

ClINICA· SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

-IProblemático Afetiva e sexual
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

•
Insulínaterapía - Oardíozolcrapía - SonoterapIa e

iPsicoterapia.
Direção dos PslquIátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA
�"SSSSSSSSSSSSSSSSS"'S%SSSSSSSSSSs.... S%ss:s:S:r.:s:S"S;;SSSiSs:s:Ss..S.... Ss:s:SSSSs:s:SSSSS.'S:Ss:tS:';SS:SS:SS:SS:SS:'1uDR. JOSln TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE I
I

• (Praça Etelv.tna Luz) !...........................................
' , .

"

DENTADURAS INFERIORES
MSTODO PROPRIO

FIXACAO GA�ANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
- CmURGIAo DENTISTA

DIPLOMAflO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA
RAIOS X _ PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO ,_ das 8 às 12 e das 18 às 20 noras
HORAS MARCADAS ._ das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

SlUDIO JURIDICO
MaurIcio dos'Reis. - advogado
Norberto Brand _ advogado

I
Advocacia em geral no Estado de

Santa Catarina

Corr-espondentea:
• INGUTERRA BRABlLIA
i ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO
: ARGENTINA SAO PAULO

-

: Ed. SUL AWRICA 5° andar.
. I: Fones: 2198 e 2681

..••••••••••••••••••••••••••••••!.�•••••••• !

. ,..

PROGRAMA DO' MES
N O V E M. B R O

DIA 6 - ENCOiNTRO DOS BROTINHOJ; -
Início às 20 horas

DIA 8 - Cinema - Cidade Tenebrosa com Sterling
HaYden, Gene Nelson e Phyllis Kirk.

IDIAS 11 a 16 - Exposição de Orqnídeas.
DIA 17 - Cinema - "A Hora Zero" ·com Richard Conte

e Peggie Castle
DIA 20 - ENCONTRO DOS BROTINHOS
DIA 22 - Cinema - "La;birinto de Aço", com Perry

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.

A.corRD�ON
VENDE-SE UM ACORDEON MARCA TODESCHINI,

.

COM 96 BAIXOS, 2 REGISTROS. EM PERFEITO ES
TADO DE FUNCIONAMENTO.

TRATAR NESTA REDAÇÃO COM O SR. MANOEL
BITTENCOURT.

PARTICIPAÇÃO
,CYRO OSCAR SONCINI E SRA.

rpartidpam aos parentes e pessoas a,migas o nascimento
de ,seu filho Cláudio, ocorrido dia 29 ele Qutubro na Ma-
ternidade Dr. C�rlos Corrêa. -

"A SOBIRANA" PRACA 11. D. NOVDlBBO - .SQUINA
aUA FELIP. SCJUIIDT

'ILlAL "A. 8A.BIIlANA" DISTRITO DO .SfUITO - CANTO

APRENDA INGLES
com o Prol.Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, '42
PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇOES/

A CARGO DE

-AGRICOLA

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

CS%S%%%%%SS%SSS%%\i%%%%%SSS}SSjSSSSSSSSSSSSS'
C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. ZAH.J:A, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

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

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - FlorlanópoU.
Dr. AcácIa Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crimi
nais e tlscais - Adm1n1stração de bens - Locação e ven

da de Imóveis - Naturalização - Inventários -- 'Cobran
ças - Contabtlldade: escritas, balanços, anãlise' � Qerlclu

DR. A'LVARO DE CARVALHO
.

Comunica aos seus clientes e amigos que seguindo
para o URUGUAY e ARGENTINb onde fará cursos de

aperfeiçoamento na especialidade, nos Hospitals de
Montevidéo e Buenos Aires só reiniciará sua clin ica de

crianças em dezembro depois do dia 10.

/

ARQUITETONICO
TOPOORAFICO

• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TIMBRES, ETC.

CHEFE DE DiEPO'SITO
GRANDE LABORATóRIO PROCURA ELEMENTO
ATIVO E PRÁTICO COM INSTRUÇÃO SECUNDÁ
RIA OU EQUIVALENTE, PARA A CHEFIA DO
'DEPóSITO E EXPEDIÇÃO DE PRODUTQS FAR-'
MACÊUTICOS. \

OS INTERESSADOS PODERÃO DIRIGIR CARTA
DE PRóPRIO PUNHO PARA A CAIXA POSTAL
iNi.o 41)5 EM FLORIANóPOLIS OFERECENDO OS
INFORMES QUE lPOiSSAM ÍNTERJt3SAR, BEM
COMO DIZENDO DA PRETENSÃO INICIAL.

1 ALUGA-SE
Uma casa à Rua Monsenhor Topp, 40, nas imedia

ções do Su,per Mercado, e vende-se os móveis e

Utensílios. Tratar no local.
rj

Rua Couellle1re Mafra, 1.0.
Telefone 8022 - C«a. Postal 189
loderf(o Telerráfico 1STADO

rn s s r o a
\

.

Rubell d. ArrtAda Ramol

G aR a-N T.
DornlDlol Pernandes de AquhlO

a.DATOR.S
Osvaldo Mello - FlAvio Alberto de Amorim - AndN
Nilo Tadasco ..;;;; Pedro Paulo Machado - Zury Macha"
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenz1

COLABORADOR.S
Prof. Barreiros Filho .- Dr. Oswaldo RodTigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvena'l - Prof.
Manoelito de Omellas - Dr. Milton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Pro!. A. Seixas Nêtto - Waltel ..»-:"

Lan,e - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Mal9r - Rui Lobo _ Rozendo V. Lima
- M�ury Borges - Lázaro Bartolomeu,

POBLICIDAD.
Osmar A. Schllnelweim - Aldo Fernandes - Virg1l10 D1t&
- Ivo Frutuoso.

SaPR.S.N'fAlII".
O'pr•••• taç6M A.. 8. Lua LW...

RIO:- Rua 8eaajor DoI.. " _ I.. "..., -

,,11. UI'h
S. Pu.. H.. Vtt6rta;'67. - e.aJ- u -

TeL ·'6:-8'4'
_ krvlçe TeJell'6tleo da UNInD POSS (U·P)

AG:lNT.S • CORB.SPO�D.N"'8
•• TtdOl ...1Ul1elplJta ('- @ANTA CA'tAXflIU

AN1J!lC�JI

tI','4utn cea'ra'e, eM acer.e ee. I ialMla •• ",.r

ASSINATURA ANUAL - CR$ 600,00

A -díreção não se respcnsabilíza pelos
-oueeitos emitidos nos artígos assinados.

L O T E S '.

Com grande fac1l1dade de pagamento, vende-se lotai
a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Línhaees, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir iua
casa, lmediatamente.

Vendas: Ediffcl0 Monteplo 3.° andar - Sala 306 -

Fone 2391 e 3426.

DR. SAMUEL FOINSECA
CIRURGIÃO - DEN1'ISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

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

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

Exclusivamente com horas marcadas

Matriz
FLORIANóPOLIS

F1l1al
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740

Telefone: 52_74-711
AgênCia - SAO'PAULO·

Rua Itarlri n. 61
Telefone: 9-37.84
End. Te!. TRANSVERDE

I
�

I
I

�

-AVISO
Dr. Guerreiro da Fonseca, especialista ém ólhos -

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua cli

nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

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

seu consultório, silo a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON·

JUNTO, 207 - EDIFíCIO JO.ÃO ALFREDO CURITIBA.

�"

Rápido Q'BARRIGA VERDE" SIA

Transporle de Cargas
x x x

Em Organização
'l;-ráfego Mútuo com o "Transporles Osni" e

"Transarco - Transport�s Hodoviários"

Rua Fco.o Tolentlno O. 11·

Telefone:. 34-90
.

Caixa Postal n. 511
End. Te!. TRANSVERDE

Agênc1a
RIO DE JANEmO
Rua Carmo Neto n. 99
Telefones:

-

i2-17.33 e 32-17-37
End. Te!. TRANSVERDE

Agêncla.�
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (F1l1al>
CRICIUMA
ARARANGUA

Atendemos ás seguintes praças: Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santo
AmarO da Imperatriz, Bom Retiro, Urubici, São Jo�
Quim, PauLo Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, �r,-
ciuma, Araranruâ, Lajes, Campo Grande, Teófllo

Otoni. Teres6polis. NanuQue e Pôrto Aleare.

LOTE
Vende-se ótimo lote, sito à rua Urbano Salles,
área 400 m2. Informações Edifício Montepio,

.

3.0 andar sala 305 - fO�les 29:1 - 3426.·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�," VÔOS diários

;direto a PôrtoAlegre
Uma nova aeronave da VARIG, com nova classe e novas características:
Moior potência, maior velocidade, maior confôrto!

Vôe num grande avião com

pequeno despesa: No
novo SUPER 46 C - aparelho da
cotegorio do CONVAIR
e SUPER CONSTELlATION
Você foz um vôo econômico
com tarifa reduzida!

�;t�;·
��
�.·_��\:t�,�

mesmo

;.'

t".; ,:I,r,;"

.....•....... ' .

�,VAAIG
·

Tradicional cortesia - O melhor serviço de bordo.

FLORIANÕPOLIS, DOMIN GO,- 6 de Novembro de 1960

O Presidente Juscelino Kubitschek c onferiu a alt� distinção ao Sr. William,
Max Pearee - ,"lEr a Willys uma das glórias do meu, Govêrno" declara o

Chefe da Nacão.
•

Os Srs. wütíam Max Pear _ Ice, dil'etor-gerente-geral da
Willys Overland do Braeíl, e

os díretores dessa emprêsa,
Srs. Euclydes Aranha Neto e

Paulo de L. Quartim Barbo;

sa, estiveram no Palácio da

Alvorada, acompanhando o

Vice_Presidente das Indus
trias Kaiser, Sr. E.E. Trefe ,

then, na sua visita de corte
zía ao Sr. Presidente Jusce_

lino Kubitschek. Estava pre,

,se�te à recepção o Ministro

do 'Exterior, Sr. Horário La

fero
Neasa oportunidade, o Pre

sidente da Republica confe

riu ao Sr. William Max Pear_
ce a Ordem Nacional <do Cru

zeiro do Sul, no grau de ofi

cial, procedendo em seguida do mesmo para ou homens de lançar as novas baees do

à entrega da elevada dístín, boa vontàde que para cá qui 'nosso desenvolvimento eco

ção. sessem vir, pois é Q BrasiÍ nomíco e do programa das

Ao fazê-lo, o chefe da Na= uma Nação àvída de--progres-l estradas de- Integração na

ção pronunciou as seguintes ';0, que vive sob o simbolo da
I
cional. Isto .só seria e�equi:-

palavras: "Tenho grande paz e do trabalho. Cooperan- ,vel se tívessemos veículos TAXA DE VIAÇÃO E MELHORAMENTOS
prazer em lhe conferir, nes, do COl�OSCo o Sr: e seus com-I brasileiros. � Willys pre�t�_ i 20 Semestre de 1960
te mo.mento, a Orde�. do panhelrou. ;eahzaram uma i �os um serviço extraordíná-

I De ordem do Sr. Diretor do Departamento da Fa-
oruzerro, no grau de Oficíal. ! obra admirável para o Bra , i no e eu agradeço aos senho, zênda, torno público que, durante o corrente mês, se

Faço-o com a maior satísra, síl. Considero a Willys-Over., ! res e a todos 0& seus campa" ;Jl'ocederá nêste Departamento, a cobrança das taxas
çâo, porque ao inaugurar o iand um dos instrumentos nheíros a colaboração que acima mencionadas, correspondentes ao 20 semestre do
meu governo declarei que mais necessártos e mais úteis nos ofereceram e cujos resul- I

Corrente Exercício.
abriria todas as porta» do

I
ao rroeso país. Não fosse a ra, tados já estão aí pará todos Findo o prazo acima, as aludidas taxas serão acres-

Brasil aos qus viessem cOla_! bricação dos veículos Rural_ ji verem. Esta é a gratidão e a cidas da multa de 20%.
borar com o nosso desenvol, Willys, dos Jeeps e dos Auto- homenagem dos brasíleíros a

. Departamento da Fazenda, 10 de novembro de 1960.
vimento e progresso, apelan- :'moveis não seria possível todos que vêm lutar pelo I

AURI VIEIRA'
Chefe do Servo de Contrôle da Tesouraria

nosso progresso e pelo nos,

so desenvolvimento."
O chefe da Nação terminou

fazendo votos pela felIcidade

nesioal do Sr. Williarp. Max
Pearce.

O sr. Max Pearce agrade,
ceu a 'distinção, visivelmente
comovido. ;
Terminada a cerímonía, o

Sr. Juscelino Kubitschek
manteve cordial palestra com,
o Sr. Trefethen sôbre as

atividades das Industrtaa

Kaiser, que se aplicam a

rnultíplos setores, tais como
os de alumínlo, material ele,
tronico e outros. O Sr. Tre ,

fethen convidou o Presiden,
te da Republica a vísítar as

Indusbrías Kaiser, tendo o

Sr. Juscelino Kubitschek pro
metido que, na primeira opor
tunidade, a qual não estava

longe, atenderia ao seu con

vite, com a maior satisfação.

Passando em seguida a pa_
íestrar com os diretores da

Willys_Overland do Brasil, o

Sr. Juscelino Kubitschek pro
curou se informar sôbre a

produção de Jeep9, de auto,
móveis e de outros produtos
das linhas da Willys, ínclu,
cíve os automoveis "Aero

Willys", que S. Exa; consíde,
rou muito apropriados para
os serviços de taxis. O Presí,
dente foi informado de que
a produção da Willys Se ele�
va hoje a 4.200 unidades por
mês e que a emprêsa já está
fabricando automoveis para

eervíços de taxis. Informado
ainda ele outros progressos
realizados pela Willys, o Pre

sidente arrematou a palestra
com esta afirmação: "T,enho

grande prazer em ouvir tudo
Isto dos [lenhares, porque
uma das glorias que vão fí ,

car do meu governo, será
sem dúvida a Wíllys-Over.,
Iand do Brasil".

"�
�< �

EDITAL

EDITAL
IMPOSTOS TERRITORIAL E PREDIAL, TAXA DE
LIMPEZA PÚBUCA E IMPOSTOS SôBRE ATOS DE

ECONOMIA DO MUNICIPIO
4'° Trimestre de 1960

De ordem do Sr. Diretor do Departamento da Fa
zenda, torno público, que durante o corrente mês, se

procederá nêste Departamento, a cobrança dos impos
tos e taxas acima mencionadas, correspondentes a 40
trimestres do Corrente ·Exer,cicio.

Findo o prazo acima, os aludidos impostos e taxas,
serão acrescidos da multa de 20%.

Departamento da Fazenda, 1'0 de novembro de 1960.
AURI VIEIRA

Chefe do Servo de Contrôle lia Tesouraria

-Auxiliar �e escritório
ADMITIMOS UM FUNCIONÁRIO QUE TENHA

PRATICA DE SERVIÇO DE ESCRITóRIO E QUE SE-

I.IA DATILóGRAFO - TRATAR: SATMA - E'DIFI

) CIO IP1�SE - 3° ANDAR - NESTA.

I"� ALUGA-SE
UMA CASA CONFORTÁVEL À RUA TRAVESSA

ADELAIDE N.o 1, PERTO DA ASSEMBLÉIA LEGIS
LATIVA. TRATAR NA M.ESMA.

-.[0

- 9--
-_._.------------------_

(cont, da 10a. pág.) I decisão da Junta Apuradora,
ditos pretensos recursos: denegando a recontagem da

"Os recursos eleítoraís são apuração das eleições pará
parciais ou contra expedição Prefeito do MunicípiO de

de diplomas, todos subordí- Canela".

nadou a momento e caracte, " .

rístícas apropríadas. Inexis-l De qualquer -forma, ue vi.

te recurso contra a conclu, saram a apuração de cada

são de apuraçãc geral". seção, e não consta que na

Vistos, etc. momento da respectiva apu-
Acordrm os Juízes do Tri- ração protestaram e recor,

bunal S'.lperior Eleitoral, - reram, não é mais possível
por unanímídade, não co., em face do artigo 52 da Lei

nhecer do recurso. n. 2':550, qualquer pedido de

O.; recursos eleitorais não recontagem. Se entretanto,
parciais ou contra a expedi- fle, 7 e pela invocação do

ção de diplomas, uns e ou," artigo 170, letra c, êrro de

tros subordinados e carac- contagem na totalização, ou
teri .. :_kas e momentos apre, seja, na apuração final tel,

priados. Não há na, lei re, ta pela Junta o recurso se,

curso contra a "conclusão rá outro, de diplomação a

de apuração geral da eleí; visam a ata que juntaram,
ção". ser interposto tempestiva-
As rerl imaçôes formula- mente.

das 1)210 recorrente constí, Acôrdam os Juízes do TrL.
tuem matéria para recursos bunal Superior Eleitoral, por
parcí.Je, não apresentados maioria, não conhecer do
em t2mrJ hábil. Preclusas recurso". (Acórdão n? 1.924
as quest

-

es, com o trânsito de 2-1-56, do T.S.E., in B.E.
em julgado das respectivas nv 64, páge. 168 e 169).
decíiões, não é possível agt, Do expôsto, não é de ser
tá-Ias c'e novo

'

nem mesmo conhecido o recurso, face à
a pretesto de se trat-ar t:e ílegdtímídade da parte que o

récUlJ'so contra diplomação, manifesta e ainda, ou quan.:
em razão de defeito da apu- do não, por inexistente, nos

ração geral'''. (Acordâo do têrmos de nossa lei eleito.
TSE nO 022, de 13_10_52, in ral,
B. E. nO 17 pág. 163). Florianópoli&, 26 de outu,

Se o pedido de reconta, bro de 1960.
gem víscu o resultado de Ass. Ivo Guilhon Pereira
cada sec-ção é intempestivo, de Mello, Presidente; Milton
por- não till-' sido ímpugnads da Costa, Relator; Othon
a apuração no momento Gama d'Eça; Arão Berna-
Próprio. des; Belísárío Costa; Ary

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pereira Oliveira; Euclydes
Cerqueira Cintra; Nicolau

severíano de Oliveira, Proc.
Reg. Substo.

Visto, etc ...
O Partido Social Democrá,

tico, o Partido Libertador e

a União Democrática Na,
cional, recorreram, a fls.
45, do Acôrdão de fls. 24
do Tribunal Region�l do
Rio Grande do Sul, que não
conheceu do recurso dos
mesmos Partidos contra a

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

. ,..

PR.OGRAMA DO MES
NOVEMBRO

DIA 6 - ENCÜlNTRO DOS BROTINHOJ; -
Início às 20 horas

DIA 8 - Cinema - Cidade Tenebrosa com Sterling
Havden, Gene Nelson e Phyllís Kirk.

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 - "Lahlrtnto de Aço", com Perry

Lopes, Walter Abel e Beverly Garland.
DIA 25 - BINGO DA "SAGRADA FAMILIA".
DlA 27 - ENCONTRO DOS BROTINHOS
DIA 28 - Cinema - "Investida de Bárbaros" com

Guy Madison, Frank Lovejoy e Helen Westcott.
-------------,--

A-TENÇÃO
Vende - se Excelente 'Chácara
V�nde-se por preço razoável, uma ex,celente chá

cara Com a área de 7.940 m2, situada no perímetro su

burbano da vizinha cidade de SãO José. E' servida por
bôa rua e luz elétrica. Compõe-se de bananal, laranjei
ras comuns e enxertadas, parreiras, jaboticabeiras, hem
como, presentemente de tôda eSipécie de verduras e le
gumes e de um Orquidário. Própl1Ía para granja. Pos,-;' n

casa de alvenaria nova, frente de granito e área de
105'- m2. Poderá ser estudado o finan,ciamento de uma

parte. ,

Informações com o Prof. Souza, no Colégio Catari
neftse pelo TeI. 2060 ou em São José, onde o informante
é bastante conhecido.

.
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VENDE-SE
Por preço de ocasião uma

casa de Alvenaria recen,

construida com a area de
147m2. E com chacara.

Tratar com Cláudio na Mo-

delar de Móveís,
QUE SERA'

CONGRArçAMENTO�

VENDE-SE

CENTRO ESTREITü
Rua Aracy Vaz Callado
Casa
Balneário
Terrenos
Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIRüS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rua Apiai
Terreno
Rua Portella
Terreno
Rua Fulvio Aduei
Casa (c/Praia particular)
Rua José Elias

Rua Cons. Mafra
Oasa

Rua Altamiro
Esq.
Casa

Guimarães,

Rua Almirante Alvin
Terrenos

Rua Brig. Silva Paes
Terreno

Rua Visconde ÜU110 Preto
Casa e Terreno

Avenida Mauro Ramos
Terreno
Rua Frei Caneca
(Chacara Stodieclk)
Terrenos
Rua Almte. Lamêgo
(c/Praia particular)
Terreno

,

Rua Hermann Blumenau
Terreno
Rua Dr. Urbano Salles
Terreno

CAPoOEIRAS
MORRoO DoO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno
CoOQUEIROS ,

BOM ABRIGO:
Rua Ipanema
Casa \.verâneio)
ENSEADA DE BRIToO
Praia de Fóra
Sítio e/52.000 m2

ALUGA-SE

CENTRoO
Roa Conselheiro Mafra
Sala Ampla p/ Escritório
Rua Gerônimo Coelho

Salas p/escritório

COQUEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO EH 30

MÊSES, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA

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

INFORMAÇÕES SEM

COMPROMISSO E IDA

AO LOCAL.

INFORMAÇõES D.ETALHA DAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Schmrdt, 11.° 37 - Sala 2-A

,

MOTORES ELETRICOS

AR.
Funcionamento perfeito, durabilidade excepc.ional, qualidade
comprovada ...

* Eis os três fatôres de garantia que os Motores Arno representam para o

consumidor.

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

trôle Integral de Qualidade, o único que assegura perfeiçõo máxima na

produção em série.

* Mofares monofásicos até 1 l/2 H P

* Mofares trifásicos até 300 H P

* Motores poro máquinas de costura

* Metores especiais

®
ARNOS.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRE5ENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

Casas
Aluga-se ou vende-se, bem no centro da cidade,

para residência, escrjtórto ou comércio.

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

nireção de: MILTON LEiTE DA COSTA e RUBENS COSTA

JuriSprudência eleitoral....
(Cont. da última pág.) interpôr algum recurso. Entendemos, na oportunida_1 proceder,'

a medida ínexís-

Acontece, porém, qUe ter- De outro lado, o dr. Fran. de, qUe o sr. delegado do P. tente, qual seja a de recon,

minada. a apuração, conhe, cisco Buendgens, constítuí, S. P. não 'podia tratar de tagem d vôtos, já apuradas
cido o resultado final - des, do, PO'l' procuração outorga, causa em nome -da U. D. N. e consetarrtes dos boletins

favorável, embora por ínrí, la pelo presidente do Diretó- por lhe faltar a outorga, :com�e)tlentes, i�em qualquer
ma margem, ao represen- rio Regional do Partido So_ através de Instrumento pro; impugnação ou recurso par

tante udenista, e [!3 revelado cial Progressista (doc. de fls. curatórío regular. Com efei- cíal de quaquer secção, de.

à undecima hora - o Parti. 42), delegado da referida to, o artigo 110 do Código de vidamente apurada,
do Social Progressista, atra, agremiação junto à 28.a Zona Processo Civil é claro ao A recontagem ou verifica

vés de seu delegado, fazendo Eleitoral, só poderia, é óbvio, disciplinar que "sem a apre, ção pretendida já não mais

"tabula raza" da legislação exercer o mandato que lhe sentação do ínetrumento de se coadunava com o dísposí;
eleitoral vigente, qUe não fôra conferido, e com pode- mandato, ninguém será ad, tívo expresso de lei, artigo
prevê "recurso de reconta- res expressos e específicos, mitido em juízo para tratar 99 parágrafo único, in ver.l
gern' ou "recurso de apura- em reação aos interesses do de causa em nome de outrem bis.

ção geral", mas, ao contrá, partido apresentado e não, salvo em caso de urgência, "Art. 99 " .

rio, adotando, como adotou, por empréstimo, em defesa quando se obrigue, mediante Parágrafo único, Haja
o sistema de preclusão, exige de outros. caução, a concordar com o ou não impugnação, as cé ,

que os recurso: sejam Inter, O que se fez, em resumo, que Iôr julgado e a exibír dula. apuradas, até a pro

postos de cada urna, no mo, foi inverter.se completa- procuração regular dentro clamação final dos resulta,

menta de sua apuração, veio mente [l. temia do mandato. em prazo fixado pelo juiz". dos, serão conservadas em

por fim, ao ensêjo da lavra- 3 - Acertou, por conse, Sem instrumentos de mano invólucros lacrados e rubrt,

tura da ata final e depois de guinte, c acertou em cheio, dato, sem o pedido de caução cados pelo presidente da ,

proclamado o eleito, a recor ,
O Presidente da Junta, de rato e sem que o partido, junta, a fim de serem utí,

rer, pleiteando modírícasse quando, ao sustentar a de, social progressista, como co, lízadae nos casos de poste
a Junta. a orientação - rígo; cisão - absolutamente certa, ligado, tivesse apoiado o can, dores verificações.
rosamente certa por ela se- repita-se, acolheu a prelímí, didato a prefeito pela união De modo que seu indeferi-

guída - e com aquiescência nar suscitada pelo Delegado democrática nacional, não menta se impunha.
geral, acrestente-se - no to, do Partido Social Democrá; podia, consequentemente, Icante à invalidação dos voo tíco e pertinente à falta de ante a completa falta de ín, Se a medida apontada era

tos assinalados por outra qualidade do recorrente: terêsse material ou moral, i
de tôda improcedente, tam_1

forma que não a preconiza, "ILEGITIMIDADE DE PAR_ aquele postular em favor des, bém inexistente, de acôrdo
da por lei. TE: - A parte processual, ta, donde, como corolário, com a legislação eleitoral,

I

2 - Ora, o Partido Social' em matéria eleitoral, não po; concluímos ser o P.S.P. parte uma vez interposto contra a

Progre;';['ista, que não fez seu, '

de, é óbvio, se divorciar dos ilegítima para tratar de cau- apuração geral da eleição,
nem por aliança, o candidato princípio elementares que' sa em nome da U.D.N.". e sua inadmiselbílídade já
udenísta, e que, nem siquer, regem o ingresso das partes É de 11e acolher, pois, e pe., tem sido pronunciada por

possuía, no município, órgão em juízo. Assim sendo, nada lo mesmo motivo, o parecer todo.: os nossos Tribunais,
diretivo devidamente regís; mais lógico do que socorrer- exarado pelo dr. Nicolau Se, conforme julgados sem con,

trado (doc. fls. 49), não ti- se o intrérprete das díspoaí, veriano de Oliveira, Procu, ta, entre Os quais diversos
nha legítimo interesse na ções da lei processual civil radar Regional Eleitoral, Su- desta Calenda Côrte, sendo j,
causa e, assim, não lhe era para disciplinar casos em bstltuto, que para aqui se decisões abaixo amostrao de

Iícíto, sob qualquer pretexto, que a lei eleitoral é omissa. traslada como razão de decí, como 8('; encaram e julgam
O ilustre delegado do Partí, dir: Conto na 9a. pág.)
do Social Progreasísta, depoís
da proclamação final dos re,
sultados do pleito próximo
passado, requereu reconta
gem de votos, tão sómente
para a eleição de Prefeito
Municipal, "eis que foram
anulados votos sôbre a ale

gação de supostas marcas, o

que o requerente contesta".

"Conforme consta da ATA

DE APURAÇÃO FINAL das

eleições ·relgtfvas ao munící,

pio de São Joaquim, 28.a Zo ,

na Eleitoral, após conhecidos
os resultados finais e pro
clamado o eleito, para o car;

go de Prefeito Municipal, o

candidato Ismael Nunes, pe,
díu a palavra o delegado do
Partido Social

'
Progressista

para requerer a recontagem
dos votos ':tão sómente para
a eleição de Prefeito". (síc) ,

O Dr. Juiz Eleitoral, prà,
ticamente, nada decsdíu
quanto ao pedido, nos têr
mos de que consta do ato

referida, maa recebendo o

recurso interposto (fls. 4) .

firmou em não atendê-lo. E

porque recebeu dito recurso,
quando não o devia é que
esta Calenda Côrte te-rá de

pronunciar.se.
O recurso é ínconhecível,

porque:
1°) - Ilegítima é a parte

,que o manifesta,
E' princípio d direito que

a faculdade de demandar,
esta em seu sentido gené;
rico, dependerá do legítimo
interrêsse material ou moral

Dito interêsse está no mo,

tívo da mesma ordem que
tenham a parte para usar

da aludida prerrogativa.
No caso, como consta da

ata mencionada, o que não
sofreu qualquer contestação,
o Partido recorrente não
havia inscrito qualquer cano

didato ao pleito municipal t

nem podia, nos têrmos da

jurisprudência firmada com

base no disposto no artigo
4° da Resolução nO 5.780, que
regula o registro de candí,
datou, uma vez que não pos
suía, na época, diretório mu,

nícípal devidamente regís,
trado (Documentos juntos).
Patente assim a ausência

de motivo de ordem mate,
rial ou moral da parte do

, partido recorrente no pleí
Rua Alvaro de, Carvalho to municipal em São Joa,

Sala Comercial com insta" quím, e, neste caso, porque, j
em consequência parae íle.
gítíma, a respectiva carên,
cia no respeitante ao recur
DO manifestado.
2°) - Inexistente, nos

têrrnos da lei eleitoral, o

recurso interposto.
Conforme já foi acima

frisado, somente após a

apuração geral do pleito e

proclamado o eleito ao car;

go de Prefeito Municipal é
que o Partido Social Pro
grssista, por seu delegado,
manifestou de forma íne,
quívoca sua pretensão em

mover a Junto Eleitoral a

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

AG1.h ENCANADA.

INFORMAÇõES, RUA JOÃO MOTTA ESPEZIM,
310 '- SACO DOS LIMõES.

VÔI; UO��
PQGUE DEPOlg

CRUZEIRO A PRAZO

( A N ( E R DA P É L E
(Diagnóstico e tí�atamento)

DOENÇAS DA PÊLE - SíFILIS
ÇõES - PUSTICA ABRASIVA

DEPILA.

DR. JOSE SCHWEIDZON
- 1\1 'É D I C O -

Assistente da Clínica
Demartológica e Sif iliográfic a da Faculdade de

cina do Pararia
Medi-

CONSULTORIO: Rua Trajano, 29 - 1° ando
ATENDERA' DURANTE O MÊS DE JANEIRO

Vende-se uma cama antiga, estilo "medalhão",
com mais de cem anos, em ótimo estado de conserva

ção; um guarda-roupa, e uma mesa de seis pés, tam
bém antigos.

Tratar à rua Frei Caneca, 139

PARTICIPACÃO
, t

Deodoro Lopes Vieira e sra. participam, aos pa
tentes e pessoas amigas, o nascimento de sua filha
CHRISTIANE, ocorrido no dia 27 do corrente na casa

de Saúde ISão Sebastião.

P IE R D I G Ã Oi S. A.
Comércio e Indústria
C O N V O ( A ç Ã O

São convidados os 'senhores acionistas da perdigão
SIA - Comércio � Indústria, para se reunirem em As
sembléia Geral Extraordinária, a realizar-se às 16 ho'
ras do dia_19 de Novembro de 1960, em sua séde social,
à rua do Comércio, SIN, nesta cidade de Videira Esta
do de Santa Catarina, para deliberarem sôbr� a se-

guinte
ORDEM DO DIA:

, a) Proposta da diretoria, relativa à extinção das
ações .preferenciais e consequente conversão em ações
ordinárias;

b) Alteração dos artigos 5° e 60 dos Estatutos
Soc iais ;

c) Outros Assuntos de interrêse social,
VIDEIRA, 26· de Outubro de 1960

A DIRETORIA

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

'

TRATAR NESTA REDAÇÃO COM O SR. MANOEL
BITTENCOURT.

V E N D E-S E
VENDE-SE ótima casa sita a rua Conselheiro Mafra

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

alto relevo, soalho de tacos com desenhos, lustres, glôbos,
lampadas 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.

'I
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..o EST,t\l)O" o MAIS ANTIGO DlARlO DE S. CATARINA FLORIANÓPOLIS, DOMIN GO, 6 de Novembro de 1960

facul�a�e �e Direito: ��1� MIL1� M��lRl�
"

Da esquerda para a direita, Esmeralda S.

do 1.0 ano do curso de Direito) e Marilda

Faculdade de Direito.
.

Polli, bibliote.cária, Dirce Sardá, (aluna
de Oliveira, competentes funcianárias da

Agora, as datilógrafas.
Oirce Sardá e Marilda de

Oliveira. A primeira, também
aluna do l.0 ano do cureo de
Direito. Na secretaria, com

muita' educação e vontade
atendem a todos, ora dando

informações, orla vendo notas
São muito estimadas por to

dos. Na sociedade local go- JOSE' CARLOS E- PAULO RICARDO têm a grata
zam de vasto circulo de ami, satisfação de participar aos parentes e pessoas amigas
zades, A Bibliotecária, Esme_ de seus pais, CARLOS AUGUSTO CAMINHA e MARIA
:alda S. Pollj, é outra pe·s'- DE LOURDES, o nascimento d.e sua irmãsinha HE
.:Ja que desfruta de conceito' LOISA HELENA, ocorrido dia 29 de Outubro na Ma-

,'),� Faculdade. i ternidade Dr. Carlos COrrêa.

peecador, nos dias de folga
é fácil encontrá-lo de caní-

I

ço nas mãos numa de nos.

sas práías, Numa conversa

com o Gil Guedes, todas as

pescarias aão boas e as garô
pas pesam dez quilos. Bom

sujeito.
Bento R. Cardoso. - Jar.,

.íineiro. É o ,responsável pe,
los jardins. E, estes, estão

sempre em ordem. A êle ca

be abrir e fechar o portãc
que dá acesso à Faculdade,
na rua Tenente Silveira. E

mais o mictório. Vezes sem

conta, alunos fulos de raiva
são encontrados. E, à primei
ra pergunta, respondem. O

Jardineiro fechou o Portão

). .. o míctórío ...
Bento Manoel de Oliveira.

- O Bento está? Pergunta
jue Se repete centenas de ve,

ses, E sempre o Bento está.
.!.: a todos atende com solící

.ude. Veste com ímpecabilí;
Jade. É o funcionário ele,

;ante da Faculdade de Di

eeíto. : .�.
!. �ij1•• ·=1 ....

Eis, ai, .num rápido retros
pecto, as molas que fazem

funcionar o estabelecimento
I de José Boiteux. Sôbre êles

-

I ainda poderia Se escrever

muito, mas o espaço não per;
mite .. ii. todos, em nome do

Jornal, OD nossos parabéns.

Artur de Souza Silva, Bento R. Cardoso, Licínio Paiva e Américo Oliveira. Seus trabalhos na Casa de José ." ��
�.,.. Boiteux são muitos e preciosos. Flávio A. A11t'or·im
'
...

'

(Cont. da 8.a pág.) ,)lioteca subiu as escadas, o nesse particular, é dono de
------------.:....------------

Dinâmico, cultura invulgar, -alào nobre foi desafogado, vasta cultura. No concurso

na eDfera educacional é um sala dos Professores am, há dias realizado, para pro

gigante. Ninguém se esquece )liad� 0\ estabelecimento vimento das cadeiras de Di;

quando da batalha encetada iuíto eleve ao dr. João David reíto Judiciário Civil e Eco,

para a Federalização da nos- 'erreíra Lima. nomia Política, foi o Secre-

sa Faculdade, mobilizou to, " * * tário Geral, sendo por todos

dos os aeus esforços, paira o Moço ainda, o Secretário, elogiado, em virtude de se

bom êxito da empresa. via- Ir. Aluísio BIasi, é o respon., ter desempenhado com brí,

jou muito. Desta Capital pa; ável pelo cumprimento- das Ihantismo invulgar. Muito

ra o Rio de Janeiro. Um belo esOIUçÕN! que norteiam a estimado pelos Professores ,e

'lia, a notícia veio. O Presi., rida da Faculdade de Direi- alunos.

dente havia assinado a lei. o. Diàriamente, sem esmo;
"

, gentil-homem disse f,� um
Professor na SUa cadeira e recer, Vemos o dr. Aluísio Artur de Souza Silva. -, O conhecido médico Wi-

bispo ;presente; "Eu lhe con,
autoridade. O que mais ím- .crás de sua mesa de traba, 'Por favor, vê se o Desem, Ihelm Facrícius foi chamado

.

1 d
seguíreí uma condacoraçao

preseiona os a unos o se, no, com pilhas de livros a oargador Artur está. Diga- 'áltas, horas da norte para

d
' d d h

se me informar onde e;,tá
gun o ano, e o seu mo o, -scon er-l e a face sempre lhe que preciso falar". Quem atender a uma senhora his'
1·

,

t d I' d
.

t d
Deus." Prontamente o bispo

a las' o to pecu lar, e sen, '1�:Jnha, ora a en endo um estava falando era o Profes; 'cérica. Ela queria saber por,
.

. ,.
- respondeu; "E eu lhe darei

tal'. EXIste mesmo, sobre 1S- ?rofessor, ora um aluno. SOl' Renato Barbosa. Artur é que estava com o nariz ge-
l

' .

d P
.,., três se me disser ondt' Deus

SO, a gumas pia as. 01' vezes 'AlUISio, da um jeitmho ai e o Bedel mais velho da Facul, lado. Fa:bricius apalpou o

pícantea ... Na direção do es, iTê_s� consegue a minha nota dade de Direito. Entroú para
não está."

nariz e disse: "Quando o ca-

tabelecímerito, -desenvolveu, ie ... " E lá está o Secretário lá corno Servente em 1933.
- - - -

charro está corri o r1arÍz ge-
em 1957, um movimento de 3. procurar pelas gavetas... Um ano após a SUa funda- ES�:O,r���: Q��e Is�t:Ip'i�erse�� lado, é sinal de saúde. O

reformação de algumas de Episódios como êsse se repe, ção. Com o charuto à boca, que ist
.

'f'
d dê AI tar ;para o servíc

..
o mílítar. _

O sigm ica num ganso,
suas epen encias, E, e e ';em quotidianamente. Mas, sem tirar um minuto, o "de;

u, eu nao sei".
mesmo, na direção dos tra, t par disso, o dr. Aluísio Bla, (Não vou citar o seu nome, I

sembargador" Artur, no de,
balhos, era infatigável. A Bi- si é formado em Direito. E, t f'

cumprindo uma promessa - - - -

sempenho de sua are a e um
, _, .

t
feita. Mas. . . sconteceu, Há de tudo no mundo!

bóljde. Nào para Ul11I mmu o.

f
' sim). A sua mãe lhe escre- Miss Litzlinghof, em Lon-

Bom amigo, bom uncionario,
bom chefe de família.

veu uma carta cheia de re, dres, possue um cão que nao

comendaçõss E1 cuidados! e late, mas mia como gato. Diz .

1 armário de ferro para cosinha e 1 fogão a kero-
Américo Oliveira - Para o que termina assim: "e agora ela que atri:bue esta engra- HEIsene marca co Luxo". Vêr e tratar a Rua Felipe

.

Professor Gama D'Eça (Di- POI" último: 'procura levantar cada contusão ao táto do S h id
.

_ c nu t 87, na parte da manhã.
reíto Romano), o Américo I cedo, para não deixar o ba- cachorro ter sido criado por

(Bedel! é, 0. homem de maior
I
talhão todo esperar por ti um, gf,üO, ou melhor por uma

saber Jundlco' da Faculdade para o café. Não estás mais gata, que o amamentou!
de Direito. Quem não conhe-I em "2asa!" - I2e o' Ar.nérico? A propósito, - - _ _

- -- -

,ôbre êle, no 3.° ano do cur- Durante um jôgo de foot- I Quando Konraà' Adenauer,

30, numa aula do profess.o:t: I
ball em Arheim, Alemanha

I o velho e milagroso chance

R t '/ler alemáo, se encontrou em
upp acon eceu um caflO m- as equipes tiveram que tro- Bonn com o presidente ar-

t.eressante e que define sua cal' ele roupa porque o JU
personalidade: a chamada el.'J. daltônico: Confundia �: gentino Dr. Arturo Frondisi,
era feita minutos antes do côres dos uniforme e" t.

êste lhe contou que Napo

término r.a aula. Quem a Ía_ nha cometid'o dive/os;a 1_ )eão sempre vestia ·calças

zia era o Améri::.o. Faltariam nos por isto.
s. nga_ vermelhas durante as b'ata_

Clns 10 minut,os para às 9 ho
_

_ _ _ _

lhas , para que os seus sol-

ras de uma terça_feira. De O dono de um bar eJID
dados J nãd, des,cotiriss.em

livro na mão, andar vagaro- M"'stre V d
sangue' de um eventual fe-

�

, eneza eu ao seu "
.

t I t d" t' ·t
30 mas decisivo, aparece o irmão r 'd t' llmen o. sOlver lU mUI o

A
,.

um ga't
eSI .etn e em Rovigo, I' Adenauer, que respond'eu emmenco. Entra pela sala e o pre o de presente .

mui comodament
.

t 1 .

. tom de graça' "Ag'ora seI'"

e se ms a a As duas cLda,d'es distam 100! .'
de costas para a turma ... e kms d porque HItler s,empre usava

. uma a outra p' A I
inicia a chamada... em si_ ,.

. OIS es- calças p'ardas ... !"
êncio. .. O Prof�DJor Rupp;

te gato resolveu voltar pal'a,

30m aquela calma que Deus
casa e apareceu novamente

lhe deu, perplexo, interroga
no bar, todo extenuado, ema_

o Américo: mas como! fa_
grecido e descarnado, após

zendo a chamada de costas?
ter percorrido os 100 kms.,

Como é que pode? E o Amé-
conforme conta um jornal
daquela cic,!ade.

rico: Profess'ôr eu conhêço
todos!!! (mas nem todos es_

tavam presentes ... )
Licinilo Páiva. - Inveterado

* * *

EDITAL
Edital de praça com o prazo

de 20 (vinte) dias

JUIZO DE DIREITO DA l.a »ens que foram penhorados
VARA DE FLORIANÓPOLIS \Os Srs. José Provesano Net_

O Doutor Wald�1iro
Cascaes, l.0 Juiz Sub<!ti_

tuto, da 1.a Circunscri

ção Judiciária do Estado
no exercICIO pleno do

cargo de Juiz de Direito
da 1.a V3Jra da Comarca
de Florianópolis, S.C., na
forma da lei,

FAZ SABER a quem o pre
sente edital de praça com o

prazo de 20 (vinte) dias, vi_
rem, ou dêle c.onhecimento
tiverem que, no dia 29 de
novembro proxlmo, às 15

horas, à frente do edifício do
Forum sito à Praça Per·eira
Oliveira n.O 10, nesta cidade
o Oficial de JUfJtiça dêst�
Juizo, trará a público pre_
gão de venda e arrematação,
a quem mais der e o maior
lanço oferecer sôbre a ava

liação de vinte mil cruzeiros
(Cr$ 20.000,00), valor dos

o e Paulo Nus['ner,' nos a�_.
os n.o 11.718 de ação execu

iva que lhes move Procópio
\guiar, qUe são os seguintes!
Jm macaco marca Jacaré,
om 4 rodas, grande, e uma

Ur�adeira marca CKG, elé_

;rica, % HP, em bom ·estado
'te conservação e funciona_
mento.

E, para que chegue ao co-

1hecimento de todos, man_

:lou expedir o pre�ente edital

lU será afixado no lugar de

'ostume e publicado na for_

na da lei. Dado e passado
1est.a cidade de Florianópo
.is, aos vinte dias do mês de
)utubro do ano de 1960. Eu,
(ass.) CarloD Saldanha

Escrivão, o subscrevo. (Ass.�
Waldemlro Cãscaes - Juiz
de Direito.

Confere com o original.
Carlos Saldanha

Escrivão

�����:==�����-���.============�

IMPRESSORA lr
IDl()bilO' r*ó�.1

��ERNAÇÔES E I
SERViÇO DE 'CLICHERIA

PERFEIÇÃO E RAPIDEZ.
ali

IMAFRA, 123. I

L!::::::==========f=L=Ü=R=I.=!\.=NO=·=P(=)=L1=s=_. ��� CATAn!NA I

CARl M BOS,

COM

RUç:] CONSELHEIRO

por Walter Lange. d,� (tantas palavras feias?"

,"Infelizmente nos moramos

'I perto ela Secretaria de Fman,
cas". .

um
- .

N.O 177

Na côrte de Versailles

Após 20 anos ,dle luta com

o prefeito de Woodelíff Lake
(USA), o pastor da Comu-

nidade conseguiu que a PI'il
ça, fronteira a igr.eja, mu

dasse de nome. Esta que se

,�hamava "Praça do; Conde_

nados", hoje tem o nome de

"Praça de'Encon tro o'os Elei_
tos."

Em Portland (USA) uma

moça de 24 anos conseguiu
acabar COlm o destacamento
policial da cidade! E' a

cantora Genevieve Lynch.
_ !a ser; preila por perturbação

dO '-sossego público, mas de
fenc'eu-se valentemente con
tra Os Ipoliciais, mord:eilldo
um �o, pé, outro na mão, ao
terceIro no pes�oço e, quan
do o comandante da guarda
conseguiu afinal trancá_la
no xadrêz, ela bateu a porta
com tanta violência, tran_
cando os dedos Icas.· _ siUa:S
mãos, que êle acabou 'tam
bém no hospital, fazendo
cOlllpanhia aos seus subord'i_
nados,. Foi preciso pedir no
vo policiamento!

Um 'amigo a outro: "Co
.

émo que teu rapaz. apren.

-11
--- ----------------,----

MAIS UM AUM'ENTO: C I· G A R R OI S
O veneno da nicotina também mereceu as honras

de uma nova alta no preço.
Salário minimo?
Aumento de vencimentos para os barnabés?
Provado que não adianta.
Aumento daqui, aumenta dali e o "pagante"

.ludido é sempre o pato.
No fim do mês com salário e aumentos, o débito

cada vez se torna maior.
E si deixassemos de pagar Ipelo veneno que nos

intoxica?

BLUMENAU EM CADERNOS
Correspondente ao mês de Setembro findo, mais

Ll-111 número de "Blumenau em Cadernos" - Tomo III -

n. 9) acaba de ser dado á publicidade.
Como os números anteriores, atraente variado e

bem feito. Agradecemos pela remessa de l�m exemplar .

plar.

P A R , I C I P A' ç Ã O

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

C O N V I T ·E
A Direção do Colégio Catarínense convida os Srs.

pais de -seus alunos Ipara uma reunião importante a

realizar-se na 3a. feira próxima, dia 8 do corrente, às
20 horas no Salão Nobre do mesmo Colégio. O assunto
principal será a aprovação dos Estatutos da "Associa
ção de país e mestres do Colégio Catarinense". Desde
já grato pelo comparecimento

o P. Diretor

( u N I '( A D E N T Á R I A
,---���� ;, ,

. -'

LR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

HORÁRIO: 2as. -- 4as. e 6as. -- das 8,30 às 11,30
horas
3as. e 5as. - das 18 às 20,30 horas

DR. JORGE SEARA POLIDORO

HORARIO: 2as. 4as. e 6as. -- das 19,00 às 21,00
horas

_ _

3as. e 5as. -- das 8,00 às 11,00 horas

CONSULTORIO: Felipe Schrnidt, 19 -- 10 andar
sala 2.

V EN D E-S E
Um lote de terreno na Rua Osvaldo' Cruz, medindo
10 de frente por 23 de fundos.
\ Outro na rua Teresa Cristina n.? 536, medindo
10 de frente por 31 de fundos.
Tratar na rua Teresa Cristina n.? 264. Com Pedro

Antonio Vieira.

VENDE-S,E

"
.-/

RESPONDA LEITOR:

Quan�os
. degraus o separam. da
elegância !.

Da escala dos valores sempre partic.ipou o bem
\'estir. TempOS vem, tempos vão. Mas a apresentação
pessoal jamais deixou de bel' alta signifidtção nOI;l su

cessos da vida. E Hoje mais do que nunca.

Res·ponder à pergunta a,cima não é fácil. Bem
sabemos. A el,egância é relativa. O que para uns é'o
suprasumo da elegância;, 'para outros apenas é mediocri-
dade.

.._

Todavia conhecemos, nós, e até muito bem, uns de.
graus qu,e podem levar qualquer homem à mais perfei'
ta das elegâncias.

.

São os degraus que 'leyam ao ra andar, de A Mo
delar de Modas, onde se situa a' secção ,de artigos mas

culinos. Secção na qual se encontram roupas dos mais
famosos ,eonfeccionistas do país. Desde os ternos da
Sparta, (Ducal) Barki, Wolens, etc., etc., etc., até os

sapatos Scatamachia.
E porque não mencionar também as lindíssimas

�amisas de pass'eio, ou esporte; as gravatas, os relógios
de pulso ou bo}.so, as calças esportivas, as moderníssi
.nas abotoaduras e tantas, tantas outras cousas que
perfazem a toillet do homem moderno?

Assim, J.eitor, são poucos os degraus' que o selpa
cam da elegância. Tanto mais que alí na A Modelar
tudo é facilitado ,pelo mais antigo e 'mais .can1arad�
crediário de. Santa Catarina.

RELOGIOS DE PONTO
EM CAIXA DE AÇO
CORDA PARA 8 DIAS

5 ANOS DE GARANTIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



R e y o I u � ã o D o � i s têm· a � e 1 � m i n i s t r a � ã o
INDUSTRIA CATARINENSE PROMOY'E A .ELABORAÇÃO D,E UM PLANO: GOV,ERNAMIENTAl

exportadores catartnenses. vis da consulta de técnieos seguir-se um trabalho. que
da Federação das Indústrias se constttuísse plano. de
do. Estado. e da Confedera- govêrno que as classes CGn-

e.ão Naéíonal da Indústria f:!cl'Ivadolr'as, -\PGl� meio da
á !"epresentanltes de tôdas entidade rep,resentativa,
ar,ll -atrvídades, em vinte e o.fel�(�rje'rjl:t ao. govêrno es-

cinco. cãdades !OIIldle foram ta,dlual que !Se insita<lass1e
tomados depoimentos que em janeiro. de 61, como
representam três mil pá. colaboração Ida classe, ote
gInas de texto, E a finâií- recendo itambém as CGn

dade dêsse levantamento. de clusões do. Seminário. ao.

profundidade era o. de eon- gnvêrno federal.

o sr. Celso Ramos, presidente da Fede
ração das Industrias de Santa Catarina, em
combinação com o sr. Lidio Lunardi, titular
d� Confederação Nacional da Indústria, de
signou as datas de 3 a 5 de dezembro vindou-.
ro para a realização em Florianópolis da últi
ma fase do Seminário-Sócio Econômico do
Estado.

Nessa oportunidade, serão apreciadas
as conclusões e os resultados das duas fases
anteriores do conclave,' em reuniões que con

tarão com o comparecimento de quatro cen

tenas de pessoas .representativas de tôdas '�s
atividades e de todos os municípios catari
nenses.

PERSONALIDADES PRESENTES
Pela importância de que

já está. se revestindo. o. Se
mínárto, deverão. estar pre
sentes Gs 1�'Gvel:nadGres dGS
Estados componentes da
Bacia ]>alianá-Urug�iai ,dL
rig'{jntes Idas ( Federações
de inqústrias, persunal'lda-

des do. governo federal, têc,
nicos, etc. Tem-se, também
CGmG' certa, a participa
ção. de vál'ilaS\ emibai,'!>alt:!'as
de l�aíses interessadOl�j em
investimentos no. Brasil,
6,� que fmantetfl'ham rela
lçõe, de oomércíos CGm

REVOLUÇÃO NO SISTE
MA DE ADMINISTRAÇÃO

DE GOVERNO

Mesmo. sem a finalilza
çãG do conclave, pode-se

afirmar oue GS obfetívos do.
mesmo. foram eolímados ; o.

levantamento. 'da, sócio
economia do. Estado, atra-

A. Comercial �o· Rio con�ratula-se com
C�arles [ MOfll'Z v�r����d��id�U�o�taS:'rr!�=

nirestacão desta Casa num
•

.

assunto tão ligado aos in-
terêsses e aspirações das
clasaes comerciais firmo
me, com elevado 'apreço e

.
renovada estima.
José Augusto Bezerra de

Medeiros - Preaíderite

o Sr. José Augusto Bezerra de Medeiros, Presi
dente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, di
rigiu, em data de 14 de setembro dêste ano, ao Sr. Char
les Edgar Moritz, Presidente da Confederação Nacional
do Comércio, o ofício cujos termos transcrevemos abaí

xo, por se tratar de assunto que deve merecer divulga
cão em Santa Catarina, uma vez que se refere à pes
�Ô:1 de um conterrâneo ilustre que, sem alardes, vem

marcando a sua passagem no órgão máximo do Comér,
cio brasileiro com orientação segura, honesta e pro
fícua. que vem ímprtmínco o nos-

Diz textualmente o Pre, 50 conterraneo como Pr�_
std��te da Associação 'iidentfl da Comfedertaçàoc

N'" l _, C
'.

oComercial do Rio de Ja- aciona uo ,0merCI? que,
neiro sôbre a orientação por sua vez, e o P�esl�ente, .

dos Conselhos Nacíonaís do
SESC E SENAC

Honra ao Mérito
Fato inédito vem de! o

correr num dos nossos mais
importantes' estabelecimen
tos de ensino, o Colégio Co
ração de Jesus, diriiiido pe,
las abn egac.;s Irmãs da Di
vina provjdêncía. E' .que,
pela primeira vêz na longa
e gloriosa história dêsse
Edlf:ani::Jário uma de. suas
alunas, cursando o 3." ano

do Clentífíco obteve gráu
lU em' tô-.Ls' as matérias,
fruto, é matural, de seu re
conhecido esfôrço, mas,
também de sua rara inteli
gência. Trata-se da jovem
Cléa - Maria Zicrenermann,
dileta filha do Sr. Deputado
Pedro Zímrnermí.nn da
banca:.a do PSD, e éle sua
exma. esnôsa d. Maria Eu
nice Fo-ntes Zimmerma'.1n.
A distinta jovem estudante,
_que como seu notável feito
cultua, honra e eleva as
nobres tradiçõeg da classe
estulLntil catarinense e.
bem assim, ao o.peroso e

atu8ide Deputado Pedro
Zimmermann e à sUa vir
tuosa consorte, êste jornal
tem a satisfação de apre
sentar suas mais efusivas
congratulril..ções, i

"Senhor Presi':·ente:
Tenho a s'atisfação de

dirigir-me a V. Sa. a fim
de comunicar-lhe Que, em
sua reunião de 24 de agos
to último o Conselho DL
reter desta Casa deljbercu,
unanimemente, congratu,
lar-se com o caro patrícíõ
pela recuperacão adrninis
trativa e financeira. rio
SESC 0.0 Estado da Guaria,
ba.', .

Cabe-me acer. tuar que,
na referida reunião do
Conselho Diretor o nosso
Vice-Presidente Dr. Mano
el de Moraes Barros N�"t:.-"
autor :'.a proposta de con

gratulações, teve :1 oportu
nidade de tecer consíde,
racõe , sôbre o assun to,
comen.i.ndo o r<:latório. a

pres'entado pelo Sr. Costa
Amorifn, ,d'iretor geral (do
SESC ::0 (Estado da Gua _

nabara, e corre��)Qndente
a um ano de suas '3tivi
dan·es.
O episód io é ta TI to mais

expressivo para r..ós', uma
vez aue a Asso�iacão Co_
merciãJ do Rio de -Janeiro
na .gestão Rui Goii.��s Ue
Almeida, tuda fez para que
se efetuasse essa recupe-
I"ação.

(OlUNA" FORENSE
JURISPRUDiENC'IA ELEITORAL

Recurso de ,São Joaquim, Denegado
ACORDÁO N.o 4.357
Vistos, discutidos e rela.

tados êstes autos de recur
SO eleitoral, processo n.o
133. classe 12a., em que é
recorren te o Partido Socl:.d
Progressista e r:ecofr,ida a

Junta Apurllid'ora d� 28a.
Zona - São Joaquim:
ACORDAM, em Tribunal

Regional Eleitoral, por una_
nimidade �:'e 'votos

.

e em

consonânci':l �om o párecer
__________ • o _._.

Mãos Alevanta�as
/

81LVElHA LENZI

A terra não 'ficGU parada nêstes últi
mos dias. Grandes aCGntecimentGs na

pGlítica internacional, envGlveram as

atenções. Chefes de grandes pGtências,
num só dia, se viram entGrnà.dGs pelo
caldo das apreensõ€'s, agitaram frebril
mente' às mãos.
Eisenhower, debate-se com "fôll'ça to

tal, tentando auxiliar o. candidato. Ni
xou, antevendo a possível derrota. Nun
ca, na história política norte-americana,
se Pl'esenciou campallha tão. viGlenta,
onde se envolve a Gpinião geral do. País,
cônscia da importância do. pleito. ÊrrGs
tàticos e l>olíticos (\n gmrerno que está
por findar, afloram no. candídato conti
!l.uista; para saná-los, Eisenhower, no
dia 4, em companhia de Nixon e Gutros
altos figurões, chegou quase ao. extertor
das suas posses cGronárias, atacando ve
ementemente o. candidato GpGsiciGnista.
Cuba é a causa do incêndio., e de um

possível enfarte no ainda Presidente. Tô
da a campanha - c mais agara no final
--, está sendo desellvolvidll sôbr� o. pe
ri:, r ::;0. "affaire" litigioso. Para despiste,
m;'hi1 religião no. meio, CGmo calmante
nara os nervos tensos. A vitória, para Ei
�i'l,hcWf,r, é questão de vida ou morte,
n, Einda, 3d'virá como análise do seu

comportamento, maiormente no que se
I' '{de Eoa seus métodGs de política ex
terna.
Khruschev, vê-se em séria crise. Ape

L::!,:. (l. 's desmentJdos c!_as su3s agências
I GelCw:=a3, as COIS3S nao, estao. bem pelo.
.?'J";id Sl!pr,�mo. H<:vÍravoHas intestinas,
u1' ,. iRill mudanças no. comando. russo.
As incomps.tihUiiades com os satélites,
p. nrj�'c:'}alllH:rt� com a China, Comunis
ta,' verificadas ilUS últimas gestões, prog
nosticam a decadência da e:'a Khrusche_

viana. Preve-se o afastamento. do lider
( ?) russo., CGmG cGnsequência nGrmal
do regime; aH, GS grandes duram po.U
coo. A idolatria não é compatível {Iara a

cGnsGlidaçãG do. reg�me comunista, di
zem os teóricos. Para tanto, basta lem
br8jrmGs a queda de Stalim. Apesar de
tudo.; retornando. do seu retiro siberiano,
Khruschev acena às mãGs, dizendo. que
está tudo legalzinho! Não. acreditamGs.
O Código. SGviético das Dôres, manda
que se não faça caretas, nem declara
ções, diante da mais aguda cólica hepá
tica. De qualquer maneira,' espeTemos,
pois não existe Código., por mais rígido,
que cGnsiga escGnder uma d�r, GU um
outro. sentimento humano.

J

De Gaulle, êste de Gaulle, à moda la
tina, agita mais ainda às mãGs. A cGisa
CGm a Algéria. não está para" brincar.
Vendo. isto., o. "homem forte" da 5.a Re
pública, aSSGmGU a tribuna, e com tôdas
às mãGs, disse, que se necessário., tGma
ria tudo.; a CGnstituiçãG a legalidade, e
até a grande instituição frqncesa que é
a senhGra Brigitte BardGt. O prQblema
argelino. divide a F:rança, criando bases
para uma revGluçãG CIvil,

.

isto. porque,
uma meia dúzia de magnatas, batem o

pé, no desejO' de cGntinuarem explG'rando
o pGVO livre da nação africana.
Tudo isto. GCGrréu no. dia 4 último.

Tantas mãGs alevantadas, bulindo. CGm
os (lestinGs de criáturas' humanas. Tudo
num só dia, . CGmo' se fôsse de feriado.,
instituindo o. DIA DO SOFRIMENTO
DOS GRANDES CHEFES" (Vai ver que
ainda marcarão. o. feriado. intC!rnacional!)

Aquí em nossa terrinha, também não
foi para menos. Alguns ,deputados, tam
bém estiveram de mãos alevantadas,
propl\gnando por. .. panamás, ou então
por projetos ou emprêgos que oneram o
erál'io público. Certamente, catarinense
não se mixa_ e não pode faltar com a
sua solidariedade, aind� mais! em se Itratando de ,casos. " assIm ... mterna-

j
• •

fclOnais ..

da Procuradoria Regional
Eleiitlol'all, )preliminaJrmente.
não conhecer do recurso,
por ilegitLmidade de );,!"rte.

E, assim. d'ecidem' por·
que:

1 - Dois can.dk'atos dis
putam o pIei te(, IIrlunici!Pal
de São Joa:quim : um, Is
mael Nunes, registrado pe_
lo Partido 'Social Democrã
tlco e nelo Partido Liber_
t�tdor; õutro Fúlvio Ama
rante Ferreira, registradp
pela União Democrática
Nacionál - (,doc. de fls.
48).
A apuração - assim co

mo a eleição, di&,'a-se de
passagem - decorreu nor

malmente, não havendo sid'O
opostas impugnações ou

manifestados recursos.
Os ;parti'd'o.s interessados,

ao invés, concordara,xn com
o' ;ritério adotado pela
Junta Apuradora quant9 à
apuração dos votos.
CGntinua ,na lo.a Pág,)

..

F'LORIANÓPõLIS�DÕMIN GO, 6 de Novembro dc 1960

Plano �e recu�era�ão econômi
.

ca 00 Rio G. �o Sul e S.C.
(Publica o Correio da Manhã)

Conferenciaram ontem à noite, no Palácio Laran

jeiras longamente, com o presidente da Repúb�ica,. o

governador do. Rio Grande do Sul, sr. Leonel Brizola, e

o vice-presidente da República, sr. João Goul�rt..0 o�
jetivo da conferência foi o processo de descapitalisação
intensiva a que está submetido o Rio Grande do Sul,
como conseqüência direta de sua exclusão do Plano de

Metas, da queda vertical dos investimentos 'federais no

Estado, dos �êl'mos e inter câmbio regional e do próprto
processo de descapitalização intensiva.

Reconheceu o sr. Jusceli-
no Kubits�hek a procedên
cia de todos êsses fatos, de,
nunciados pelo govêrno gaú
cho, pelo oon selho <e E�o
nomja Nacior.Ll a Associa
cão Comercial d:e Pôrto Ale
gre, a F"deração das Indus
trias do Rio Grande do Sul,
em relatórios e documentos
orícíals - e nelo Correio da
Manhã' numa scrie (';e re

portagens do nosso compa,
:r.heiro Franklín de Oliveira.
Em consequêncLl, na reu

nião de ontem ficou assen
tada a elaboração de um,
plano regional de racupera;
ção econômica para o Rio
orande do Sul e Santa Ca
tarina, nos rroldes .IJ SU
DENE. Como o sr. Jàpio
Quar!ros tem insistido �m
declarar Que. na prestdên,
cía da República, dará ao

Rio orande do Sul o que
até ag-ora lhe foi negado
pela União. o sr. Jusceljno
Kubitschek deseja, '"ntes de
transmitir o l;'ovêrno ao SeU

suces�or, deixar iniciada a

execucão (I.e um plano re

gronal para o Sul do' Brasil,
nos mesmos têrmos em que
o fê'Z para o Nordeste. faci
litando, assim, a Í'J.refa ad ,

� n1i:r:jstrativa ::0 sr. Jânio
Quadros em relação a San
ta Catarina e Rio Grande
do Sul.

/

fAC�lDAD( D� DIREITO:. Suas:molas Mestras
seU Secretá1110. Dos seus

funcionários.
(Continua; na 1I.a Pág.)

BeIrando os trinta de
fun::' ação, o tradicional ('s.-
• _�belecimento de ensino

situado 1/:' rua Esteves
Júnior, obra gigantes�a re_

sultante da cooneracao (te
um pugilo ("C' hornemi idea_
li�tas, cujo úni-o intento
era o da difusão da cul
tura, no can'1po 0:0 saber,
movl,mentando idé}..ts €' d'es
perta'ndo preferências' este_
ticasl, é, sellY:l contestaçao'..
um marco de progresso no

setor cu'ltural.
O montante das ,despesas'

com a. sua instalação, ul-
tra:pas�1ava es;ped;lcular-

Dr. Aluísio Blasi, Secretário
da Faculdade de Direito

"Rocamarenha"
AUTOR CATARINENSE, EDITADO'

PELA "GLOBO"
A Editôra Glôbo estará

lançando dentro em. bré_
ve, pelas suas "edições Ca
tavento", o livro ROCAMA
RENHA, do autor conterrâ_
neo, Almiro ,caldeira de An
draé:e, foi o que informou
à repo!'tfJgem, o Diretor
.c]laquela Casa Livreira em

noss� Capitalj Sr. Telmo
Soares.
O contrato. entr'e � au�

tOl' e a Editôra, já foi fir_
mado, s,(mdo que a' tiragem

inicIal nara a"Colecào Ca_
tavento- (,de bolso), 'será de
25 mil exemplares.

Louvável a ini�iativa da
Ediqôra G'lõbo, que além

de vir com o seu comércio
livreiro, .tambéml pai:a San
ta Catarina, incentiva e

continuará :pu-blill"mdo obras
de autores catal'inenses. 'A
respeito do '!ançamento de
ROCAMARENHA, dare,l1�lOs
maiorel'l detalhes em outra
e:'ição.

A Comissão Pró-Paridade
tem o praze!rl dei cGnvidar
ao todo.s· GS Servido.res Pú
blicos Feder�is, Autál'quÍIC'Os,
para- estatais. f." pessGal da
verba 3, etc. para a Assepl_
bIé'!ra ? realizar_se SEGUN

( O N V O ( A ç Ã, O
DA FEIRj\� (AS! 1930 HO
RAS; �I Rua FellÍle Sch_
milrljt N.O :37 -, 2.' andar
- sala N.o 5.
ASSUNTO: Paridalde de
v'encimen tGSi

A COMISSÃO

mente as perspectivas, e,
as difi�u!dades Que surgi
ram eram enormes. A ta
refa, posto não. fôs.g.e pe_
rigosa, �ra extremamente
d'ifícil. O caminho era ple_
no de arn"r"dilhas. Nem por
isso a idéia foi abandoná
c'a. 'E um belo dia, nos so
brados de um casamo,
fronteiro fi, Praça XV, ti
veram início às aúlas. E se

multiplicaran l As It)izes
lançadas abriram novos
horizontes. E a imet:!sa
árvore deu frutos. A �iva·
de Que necessita, pai I... , vF
ver, é-lhe ministrada por
uma plêiade de Professô,
res admirável.
A Faculdade de Direito,

nos dias que correm, é um

ol'gulho para todo catari
nense.
Não vamos neste traba

lho, l':dar dos 'seus professô_
res. Nem vamos conta.r fa_
to.s reladonad'os à sua
fundacão. Vamos falar
apena; do seu Diretor. Do

/
......

Dr. João David Ferreira
Lima, Direto?" da FaculdadJ,e
de Direito de Sta. Catarina

o deputado Tupi Barl'et,), falando na Assem"
bléia, d'e::larou que mesmo escolhido pela Casa
para representá-la na posse do senhor Celso Ra
mos, não desempenharia a missão.

Alguém, lendo isso., duvidou que êsse deputndo
fôsse bacharel em direito! !!

E mais dUl'idaria, s'e visse, como nós vimos,
emenda por êle apresentada a um projeto de re
forma d'e entidades da saúde pública.

Essa emenda começa mais ou menos assim:

"O pessoal a que se refere esta lei não
]lGaerãG ser remGvidos ...

*

*

Se:r:-í que Barreiros Filho dez vezes ao dia chega?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


