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Paridade Em !Rítmo Acelerado:

J.
BRAJ3íLIA _

o projeto da paridade de vencimentos conten

do as reivindicações bási,cas dos trabàlhadores que

se, declararam em greve, estará em condições de ser

votado hoje, quarta-feira na Câmara, e, depois de

ser apreciado em regime de urgência-urgentíssima
no Senado, no prazo de 24 horas" poderá subir à

sanção preaidenc irel sábado próximo, convertendo-se

em lei num tempo absolutamente recorde.

Tal é .a impressão do líder da Maioria na Câ

mara deputado Abelardo Jurema, em entrevista

conc�dida após haver conferenciado com o líder do

govêrno 80 Senado, sr. Moura Andrade, e com todos

os relatores da matéria nas comissões encarregadas
de opinar sôbre o assunte.

1'0, onde achou prudente
conservar os ministros mí,
Iítares e os da Viação (por

.

caWla dos ferroviários,
marítimos, portuários, etc.)
do Trabalho e da Justiça,
em permanente contato
com o "front" da greve.

O sr. Jurema não com;

pareceu à reunião premo,
vida pelos trabalhadores
no Teatro João Caetano,
em virtude de ter perrna,
necído em Brasília, coar -

denando as providências
para a apressar a trami
tação do projeto. Nesse
sentido, os relatores, que NÃO TEME

terão prazo até hoje às / Tendo governado cinco

1800 horae para o ofereci- anos do seu mandato, o

menta dos seus pareceres presidente .da República
em plenário, concordaram diz não temer as tempes,
na apresentação de pare, tades que possam advir

ceres uniformes, que terão em mais oitenta dias, Que
o mérito de facilitar a vo , neste particular está con,

tacão, impedindo o tumul; vencido de que a unidade

to· provocado pelos pedi, das Fôrças Armadas, exer,
dos de venrtcação que cerá papel prepondsran.,
ocorrem com frequência te, no sentido de impedir,
quando não há entendí, sejam desvirtuados os mo

mento preliminar entre as vimentos legítimofl dos

lideranças. Os relatorea trabalhadores em favor de

são os srs. Andrade Linei; suas reivindicações.

�
� . �

Diante do'mais recente e estarrecedor PANAMÁ da

-Assembléia, o lider' do govêrno, para sustentar uns te

legramas e cartas que andou endereçando, somente tem

uma atitude. a tomar: coordenar alguns votos de sua

bancada e jredír os das bancadas oposicionistas . para

rejeitar, fulminantemente, a ação dos novos INDECO-

ROSOS.
�

Silenciar é concordar. Deixar de votar contra é

conivência. Votar a favor é encerear a carreira política.
Sim. Porque .autores e votantes dessas imora lida

'des e roubalheiras ficarão marcados para as próximas
eleições. A pecha .ÊSSE É DOS PANAl\lÁS, com nomes,

retratos e boletins explicativos, corr-erá os respectivos
colégios eleitorais estigmatizando os inimigos do povo.

O slogan VOTOU CONTRA OS PANAMÁS reelegerá.
;_;

.

Eis a questão: to'. be or not!
xxx

A bancada governista já sabe que ,sabemos fazer

uma campanha! E essa fica sendo desde já um compro

misso nosso. Nada de reeleição para irresponsáveis e

assaltantes dos cofres públicos. À vontade, senhores

PANAMÁS.

\
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parecimento do governador
Heribelito Hulse,

.

espeeial ,

mente convidado pora o ato
de inauguração da Ponte
sôbre o riO( Itajaí-Açú com
472 metr-os Ide compriimen
to.

Na ocasião, o almfrãnte
Aln:;jaraJ Peílxoto. fará a

inauguração simbólica da
Ponte das Laranjeiras, ou

tra �m.portante obra rea

lizada pelo 16:0 Distrito Ro ,

doviário Federal, e uue a.,

travessa o Lagoa
-

Ima
ruí, no qU"llômetro 21 do
trêcho 'I'ubarâo.Laguna,
Ao representante do Pre,

sidente Kubitschek, ao Id,!'.
Carlos Pires de Sá e co

mitíva e às autoridades do
Estado presentes à soltní.
dald.e será oferecido um ai:'
moço, às 12 30 no Ciube
Guarani rd;� Ítadaí logo
após o que. os titulàres dá
Pasta da Viação e do DWER
retornarão ao Rio.

Escol_a Catarinense· de
Belas Artes

Pouco a pouco estamos má'rchando .para fies

colocarmos no devido lugar que merecemos peran
te o mundo, -no setor de cultura. Existem no Brasil
tres escolas oficiais de Belas Artes,. sendo uma no

Estado da Guanabara, uma em S. Paulo, capital e

outra na cidade de Campinas, também naquele es

tado. A proporção que a engenharia, arquitetura e

urbanismo se desenvolve, temos observado o não
desenvolvimento das mais belas artes: Desenho,
Pintura e Escultura.

.

.

O motivo é um só. Temos grande quantidade de
pintores escultores e desenhistas que inegavelmen
te tem seu valôr, isto é, o valor nato. Acontece po ,

rém, isto nem todos sabem que noventa por cento

das pessoas dotadas de uma ínteligencia média,
poderão com facilidade desenhar, pintar e mesmo'
esculpir, conseguindo bons trabalhos, pois o de

senho não é um dom conforme a grande maioria

acredita, o desenho é estudo, técnica, portanto não

existein divindades quando observamos bons dese

nhistas. Aqui no Estado cararínense, observa-se

um fato interessante.
Todo ununr'o é artista visitamos as galerias dr

pintor, ctc., mas quandn artes, exposições em todo

rJ.âs sentimos' a ausêncja
de trabalhos "pesados"

, representando a cultura a.,

vançada «íos catarínenses,
;E' uma pena, que as artes
plástíeas ,estejam ,õJei)preiHC'
das em nossõ estado pois
já é tempo de fundarmos a

ESCOLA CATARINB�E
DE BELAS �RTES. Sei de
muíta , tentativas disper;
sas de abnegados professo
res, rrias, conforme . todos
sabem "a vi::'.'a do artista é
duiü." e logo Que caem ,em

campo para fundar uma
escola nâo encontram o mi
nímo apô.io, logo abando;
nam a Arte e se dedicam a

outras atívídades" proríssío,
n<:\Ís pfB.ra conseguir o pão'
de cada ::'ia, principalmente
aqui em nosso estado. A
meu ver deveriam astautn.
ridades constituídas zelar
um pouco mais pelo enrL
quecimento das artes plás
ti(,as no país. O esthdo po,
'c>eria muito naturalmente
selecionar um 'corpo ,d'e pro�
f'essores para representá-lo
nas grandes 'exposições na,
cionais e internacionais
cujos professores dedica:
riam seu tempo integral em
pesquisas, conferêncâas, Vi
sítaçâo ,e exposições e por
fim dariam uma producao
obrigatór-ia anual para en
grandecimento do patrime,
nio artístico brasileiro. Nao
,d'evemos esquecer aue en

tre. nós temos ver,j'adeiros
artIstas completbmente a_

bandon<:vdos, cujos elemen
tos, sabemos, se com um

pou:o mais de entusiasmo
e apoiO, pOderá fazer ,sur_
presas no cenário do mun_
do ti.a pintura e escultura.
Precisamos porém. antes
,ele �ais na�3, tfj;armos no
esta::'O catarmense um cur_
S'O oficial ,de artes, dand�
oportunidade de ,serem a_

proveitados Os professores
da matéria t nã aventurei
ros. Aliás, vou sug.erir aqui
aos colegas; que tl11 muar
reunião para tratarmos do
assunto? .. Creio qUe já é
teJ?po ,�:'e se fazer alguma
COlsa pelas artes superiores
e assim pensando vamos a
guardar sem esmorecimtn_
tos a criação da. ESCOLA
CATARLNENSE DE BELAs
ARTES. -

Tar.cisio Pereira
DA-ACI
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Inauguração de Obras do DNJER em Itajaí e Joacaba:
M,INISTRO DA VIAÇÃO REPRES'ENIARA' O PIRESIIDENTE DA REPUBLICA
PR'ESENTE O DI'RETOR DO D.N.'E.RI IE COMITIVA

.

Em avião da FAB que sairá do Rio às

5,30 da manhã viajarão com destino a Joa

çaba o almirante Ernani do Amaral Peixo
to, ministro da Viação e Obras Públicas, dr.
Carlos Pires de Sá, Diretor Geral do DNER
e comitiva; onde o primeiro, representando
o presidente Juscelino Kubitschek, inaugu
rará o trêcho da BR-36 situado entre aque
le município' e Xanxerê.

Para o ato solene, já se encontram em

Joaçaba aguardando as autoridades citadas
o dr.vElpídio Costa de Souza, titular de 16.0
Distrito Rodoviário Federal e seus assesso

res, estando marcado o início da cerimônia

parai às 9 horas de amanhã.
A seguir, os presentes

avâonarâo com destino a

ItajaÍ, onde serão recep-

. Govêrno �o [sta�o continua estran�ulan�o comércio
e In�ústria· C' sacrificân�o o o�eraria�o �e Joinville

A persistente negativa do Govêrno do Estado -daquela divida, por ,conta do que o Estado deve á

em saldar suas dívidas da quota do art. 20 para com Prefeitura, com o que concordaria o Prefeito Balta-

o nosso Município vem causando I) estrangull:tmento sal' Bus-:hle. Se, por outro. lado, rec'ebesse o govêrna

de todas as possibilidades de expansão das ativida- municipal o que lhe e devido, poderia saldar ime-

des do comér-CÍo e da indústria e ,paralelamente, diatamente os compromissos que tem ,com,as fi'q,nas

criando uma situacão de sacrifício para o operaria- fornecedoras e dêsse modo o dinheiro vindo do Te-

do de Joinville.
�

.

sourO do Estado e que legítimamente pertence a

• Desprovida dos recursos deó\sas quotas, que são Joinville, em Joinville circularia f) permitiria que a

previstos na renda orçamentária, e cuja retenção ja administracão local levasse a cabo um amplo pro-

ultrapassa a. soma dos 45 milhões de .cruzeiros, o .grama de l:ealizaçôes, que o progresso do Município

govê,rno municipal tem sua ação manietada, impos- está re�lamando e que- vijri-a .benefiçiar a todos, iJ;l,.

sibilitado de expandir as obras e serviços ,públicos .clusive aos trabalhadol'es que hoj'e"'inútilmente bãi:. "'.

.que, se fôssem realizados na plenitude das neces- tem ás Iportas da Prefeitura pedindo trabalho.

siâades e das exigên.cias d'esenvolvimentistas do Mu- Que êsses pâgamentos não fôssem feitos antes

nicípio, pod·eriam oferecer colocação a numerOsos das eleições, por motivos políticos, ainda é com-

trabalhadores hoje desempregados. Na situação' em preensíve�, já que o dinheir.o .:nas mãos do dinâmico

que se encontra, por falta de recebimento daquela prefeito Baltasar Buschle se multiplicaria em ati-

quota, ar Prefeitura mal ,pode pagar em dia seus fun- vidades e obras de interêsse público e com isso bem

.cionalismo e opetariado. Além disso, ve-se a admi- maior poderia ser a derrota eleitoral do situa�ionis-

nistração municipal compelida a atrasar o paga- mo estadual, mas que ainda agora se recuse o govêr-

mento ás firmas que lhe fornecem o material ne.ces- no a saldar êsses pagamentos é ato de ,verdadeira e

sário á realizacão da-f; obras m:;tis indispensáveis, ostensiva provocação a todo o povo de Joinville.

como aéontece' por exemplo com a firma Keller & Porque o Govêrno não está prejudi,cando,' com

Cia., ·que tem '� .receber ,ceIl�a de 450 mil cruzeiros, sua resistência ao cumprimento de o'brigações inde-

além de outras também credoras da Prefeitura por clináveis, ao 'prefeito e á sua administração, mas a

fornecimentos de várias ordens. todos os joinvillenses, inclusive mesmo

.

correligio-

Sabemos que no caso da firma Keller & Cia. foi )l.ários seus, como temos o exemplo no caso da fir-

sugerido aos seus dirigentes encaminharem direta- ma Keller & Cia.

mente ao Govêrno do Estado redido do pagamento (De A NOTíCIA, de Joinville)

'$iSS%%SSSSSSSSSSS%$$SSSSSS%SSS%%SSS%'�SS.%5%�S%S%%%S$%$��%"",,��,����,�%����$��'��

einn,íl!dos pelas autoridades
federais estaduais e muni
cipais, prevendo-se o' com-

COMO É GOSTOSO

O CA'FÉ ZITO

Servico de' Rádio do Exército dá
Ordem de Pron:lidão Rigorosa
O ministro da Guerra sr. Odylio Denys,

logo depois de tomar conhecimento da de

flagração do movimento grevista, determi
nou que o Exército entrasse em prontidão
rigorosa em 'todo o país.

p� ordem do ministro d� Guerra foi
transmitida para todos os Comandos do.
Exército exatamente às 22,30 horas, quan
do oServiço Rádio do Exército começou a

funcionar. Até aquela hora as unidade� mr

litares estavam, apenas, de sõbreaviso.

OPERAÇÃO ESPECIAL
A divisão Motomecanizada deu InICIO ,

logo depois das ordens ministeriais,' a ope
ração denominada "esquentar as máquinas,
para qualquer saída de emergência".

Tétnicos da Petrobrás e IBC Estudarão
Fornecimento de Adubos à Cafeicultura
Declarações do Sr. Paula Soares, presidente
da Junta Administrativa .da Autarquia Ca-
feeira sôbre ô. seu encontro com o presidente

da Petrobrás
O presidente da Junta

Administrativa do IBC, Sr.
Paula Soares, prestou es.,

clarecimentos ontem ã ím ,

prensa a respeito das no
ticias divulgadas eôbre a

fabricação de adubos pró,
prios para café, pela Pe ,

trobrás. Disse P Sr. Paula
Soares que teve oportuni
dade de avístarvse com o

presidente da. Petrobráa
tratando de encontrar
uma solução sôbre a me,

lhor maneira de a lavou
ra cafeeira aproveitar os

adubos que a entidade es,

tatal vem fabricando.
- O presidente da Pe ,

trobrás, general Idálio
Sardenberg,' trocou idéias
longamente comigo
afirmou - sôbre o proble
ma da adubação dos carê,
zaía e a necessidade de se

adotarem algumas medí,
das que facilitem o apro_
veitamento, pelos cafeicul
tores, do adubo de nitro.
calcio já preparado por
uma subsidiária da Pe
trobrás em quantidades
consideráveis. Nesta oca

�.ião "decidimos convocar

uma l'eumao, para breves
dias, --de diretores e técni_

.

cos. da Petrobrás com

membros da Junta Admi_
nistrativa que tenham co�
nhecimentos especializa
dos ,1a matéria. Acredito
,que, com os recursos de

qUe dispõe 00 IBC, será pos-

sível obter um forneci
mento regular • de adubos
próprios pela Petrobrás, os

quais 'chegariam à lavoura
mediante módica índsní',
zação e aproveítandc.se a
rede eficiente das sntída,
des de classe. A solueão
que buscamos, portanto'
concluiu o Sr. Paula soa,
r�s .--> é lograr uni rorns,
cimento seguro, na época
propria e com pagamentos
parcelados, de modo a
atender aos reclamos da
cafeicultura .

ULTIMA HORA
-,

Govêrno . Federal
Decreta Censura
nas Radios

Desde às 17 horas de
ontem está em vigor De_
creto Presidencial qUe co

loca em censura tôdas as

rádios do país. Fontes in_
formadafl dão como causa

da medida· tomada Pelo
Presidente da República a

greve geral decretada pe
los marítimos e qUe tende
a tomar rumos que põem
em perigo o regime do

país.

O PR'EÇO MI'NIMO DO TRIGO
A Comissão Central de

Levantamento da Safira
Triticola de 1960-61, cum_

prindo determinações da
portaria n. 83-BR, do ML

.

nisterio da Agricultura,
reuniU-Se para tratar do
levantament.o do cuato da
produção de trigo nesta
safra.

A c.omissão baseou seu

trabalho de peaquisas nas

informações das cooperati
vas triticolas, do Banco do
Brasil e dos agronomos re_

gionais da Secretaria da
Agricultura. Foi adotado o

sistema da media ponde_
rada.
No ano, pasado, como aa

recorda, o preço mínimo
do t.rigo nacional foi de
840 cruzeiros. Houve um

aumento no custo de pro_
dução da ordem de 260
cruzeiros, por saco, no en-

. tender da CCLEF, o que
eq\livale a 31% de acresci_
mo ao fixado

.

para o ano '

passado.

Depoi'S de exame detido
do assunto, ficou fixado o

preço de Cr$ 1.100,00 (um
mil e cem cruzeiros). a sa_

ca de 60 quilos de' trígo em

grão, na zona de produção.
O preço fixado inclui vin_
te por cento, como lucro
I ao produtor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�aulo C. ramos--
A HORAI FINAL

E eis que é soada a hora final. Não há mais res

peito por nada o povo é a ultima coisa em que os
,

'" . . .

poderosos ipensam e -- o que e maIS grave - os ln-

terêsses inconfessáveis de um pequeno grupo so,

brenadam, qual óleo usado e imprestável, no terrível
mar do sofrimento dos humildes.

Que o dinheiro seja do povo, não conta; e que o

povo desaprove seus atos, muito menos - embora

todos êsses a tos sejam praticados sob a égide dêsse
mesmo povo, "para seu único e próprio beneficio",
segundo rezam lá as cartilhas.

Com a reserva que a relatividade de certas afir

mações impõe, pode-se dizer que estamos camihando

para o fim. De que, não se sabe; talvêz do mundo,
talvêz dos homens e talvêz ainda - solução ideal! -

de certos homens.
Tudo isso se aplicando tanto à Russia corno aos

Estados Unidos, tanto aos fabricantes de bombas
atômicas como aos asfixiantes representantes dos

trustes, tanto ao "little rebeí" Fidel como aos nobres

deputados d'a UDN em Santa Catarina.
E que nessa inclusão da amoral bancada go

vernista entre os outros verdugos não vá nenhuma

R urprêsa : pois o que se está fazendo não é a maior
das opressões sôbre esta sofrida população?, não é

a "guerra fria" do. cinismne do deboche, proporcio
nada graças ao vil verme verde?; não é o truste do

empreguismo, a entregar os dínheíros públicos para

uma súcia de velhacos protegidos?; não são des-,

mandos à maneira cubana, que de último súdito quer

passar a rei?; não será, finalmente, '0 mesmo que

atirar bombas atômicas na frágil econômia catari,

nense, desintegrando um govêrno e pulverizando
com a sua marca' indelével a futura geração de po-

liticos em nossa terra?
.. I

A reaçã-o, entretanto, se f'ará sentir. Os votos

não lhes 'poderão ser mais dados "em nome do po

vo" e o triste exemplo restará, "vitalício, inamo

vível e com tôdas as vantagens" Ipara os seus infe

lizes' criadores - exemplo êsse que é o mais alto
atestado da indignidade e da devassidão .que grassa

em solo udenista.
Comparando, queríno f lach é um negociante,

apenas. Êles, os libertinos.

OSVALDO MEU

40a EXPOSICÃO DE ACARY - Em homenagem
ao sr. Governado�' do Estado' HeribeÍ'to Hulse e Celso

Ramos, Governador eleito, reapareceu no cartaz de ar

tes de Florianópolis, o artista conterrâneo Acary Mar

garida com sua nova mostra de quadros, inaugurada
dia 7 do corrente, às 14,00 horas 119 andar terreo do
Edificio do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Comerciários.

A Exposição que se acha franqlleada ao públi.co
está sendo muito visitada 45 quad'ros inclusive a cari
catura do ,expositor estão á vista, todos com dedicató�
rias a pessoas de destaque de nosso meió social.

Acary não dá descanso a seus pin-:éis. Apezar dê
dificuldades financeiras que �nfrenta� não desanima,
não se entrega.

Agora a sua 40a mostra é o atestado de seus es

forços e de suas atividades artisticas.

Figura na EXiposição, a explêndida tela "JACIRA",
distinguida. com medalha de ouro, Ea Galeria "Prestes
Maia" em São Paulo.

Ao estimado artista catarinense, nossos aplausos
pelo êxito que vem conseguÍndo sua Exposição.

OPERAÇÃO "MOLEZA" - Os jornais cariocas es

tão .chamando de "Operação Moleza", a greve em

bossa nova proj·etada pelos barnabés federais, que as

sim pensam apressar (paradoxo?) a aprovação i)J1edia
ta do projéto que ·concede paridade de vencimentos en-

tre os servidores ,civis e militares.
.

Como se sabe esse "meio" de fazer greve é para
tapear, pois em virtude da atual legislação é vedado aos

funcionários, o direito de participar do movimento pa
redista dos maritimos, portuarios e ferroviarios que
farão greve pelo mesmo motivo.

Assim, os trabalhos nas Repartições correrão em

camara lenta.
'será tudo no "vai que é mole".
Tambem o ,cafesinho, os elevadores e até os/ venti

lador'ês, por certo movimentar-se-ão na moleza, da

quela velha base..
Só na hora da assinatura das folhas de 'pagamentos

'é que tudo vai andar ás pressas ...

Nií,o sabemos se a "moleza" tambem passará por

aqui e se passar, o ilhéu fumando, espera.
Tá bão, deixa ...
AMANHÃ NESTA COLUNA: CAMPANHA I;>OS

DEZ .oU VINTE ,CRUZEIROS - Uma cruzada de gran
eh e alta finalidade. Uma iniciativa que deve �er bem
1'e. ebida.

LIRA T. C. Próximo Sábado Dia 12
Mesas na Relojoari'a Muller •.

comeamenos Sociais

1 - Na maior sl'lmpUci
dade realizou-se no Bairro

Cabeçudas, sexta-feira, "às
18 h. na residência. do sr. e

sra. José Siqueira, o casa ,

mento civil de seus tilhSl::
Ana Maria -e Laercio. Fo,

ram padrinhos: o. sr. e sra,
dr. Aldo Alme';lla, dr. Max

Tavares do Aamarl, srta,

Silvia Heusí Seara, sr e sra,

Luiz Fernandes, Zury Ma

chado e srta, Karin von der

Heyd - Após ::. cerimônia

foi oferecido. um brtnde aos

noivos e eonvídados - Um

jantar americano, comple
tou a recepção do enlace -

Ana Maria, estava encan,

tadora, usando um conjun,
to de vestâdo e casaco em

shantung d'e sêda, côr rosa.
--x--

Sábado, às 18,30 hs, dava
entrada na Igreja Matrjz.
a Noiva do Ano' sr t a.

Ana Maria Siqueira condu , Izida pelo seu pai sr. José
Si'queira e um cortejo de

camas pelas graciosas me

ninas: Ana Cristina Heusi,
Odacílía Canzianã, Rosita
H. de Miranda e o Garçon
de Honra Alberto José H.

Rasele. A singeleza do am

plo e lindo :vestido em tuUe
e renL.!J, que Ana Maria

usava era um verdadeiro

sonho. Sonho de uma "noí,
va linda, linda, como é

Ana Maria - O s� casa

mento com o sr. Laércio G.
Silva foi motivo die alegria
paif:.!, o grande círculo de

suas relações - Pequena
tornou-se a Igreja para
conter os ';,onvidados e

curiosos. Foram padrinhos
no ato religiOSO: sr. e sra. lo

Nelson Heusi, sr. e sra.

Antônio G. Sih'.!, sr. e sra.

Adyr Tourinho, Arquiteto
Carlos José Siqueira e sra.

Etelvina Heusi - Os noivos
e falmílias recepcionaram
Os convidados, nos salões

. ,---
do Caiçara-s, situado no

I
novo Hotel, "Malburg Pá_ t
lace" com uma elegante. e

��o�������:�d�:�;;r�· :e�� Lotes excelentes para'construção ime-
����i��oba�a�ç���:, ��écr:� diata á rua Almirante Lamêgo, 171 v

��n:l:�ea�t��m:no����sm�; pró.ximos ao m,ar, a 100 me,Iros do
seguintes convida'dos: sr. e

���toE���:�':o �:n:i�a:�� pr�� ,ponto de ônibus. Estuda-se f.acilidades
Itajaí, Coronel Marcos Kon_ :de pagamentoder, sr. e sra. Victor Deecck •

a eX�1a sra. Senador Irineu Tratar na mesma rlla no n.O(Maneta) Konder Bor- "

MOVIMENTOU A CIDADE
DE ITÃJAI' O CASAMEN-

, ,

TO DE ANA MARIA SI-

QUEIRA, HOJ·E SRA LA

ERCIO GOMES SILVA.

--x--

Albery Ftnardd, um dos
melhores partidos ,da ci

dade de RiO do Sul. Cro

nista 'Social -da Cidade de

Itajaí sr. SeJ:hstião Reis,
,

-_-

sr. Antônio- Gomes SHva,
muito elegante, Mayses Pe;

rota, srta. Helva Marina

Guírvos - Na ·,eorbeille da

noiva, viam-se Os mais

lindos e finos presentes.

--x--

4 - COmi elegante coque.

tel, será inaugurada a ex

posição de\. fotolgrafi.c'ls no

dia 19 próximo, 110s salões
do Querência Palace. O dr.
Walter ..Tosé apresentarâ
valiosos trabalhos.

.:._-x--

5 - A estrelíssíma ElL

zabeth Gallotti está cír,

culando em nossa Cidade

nhausen, sr. e sra. Coman_
dante Júlio NOlg�eira sr. e

.

sra. Silverte Schmitt: sr. e

sra. '(';'r. Cláudio Ferreira,
srtJ:l. Ana Helena Bàuer,
muito elegante, srta. He

loisa Horn, sr. Gustavo
Abtirsberg, sr. e sra. Egidio
Macedo, sr. Eno Schmiít,
sr. Juvên-:io Amaral, sr.

Edú Canziani, que circulou
muito be,rr.. acompanhado,
sr. Guinter- Decck um dos

melhores partidos do Es

tado, srta. Helbia Horn,
dr. 0l"!;U1JC10 Souza, srta.
Claudete Silveira deu show
oe beleza acompanhada pe_
lo dr. Renato Regorin, sr.

- - x - -r--r-
- Desejamos uma feliz

2 - Senhoras da' nossa estada junto aos seus amí,

sociedade, Iniciaram a gOR e famil�J..res.
"Campanha Dos 10 ou 20" - - x - -

A renda da referida 6 - Festeja hoje i,dade
campanha revertera em nova a sra. Miryam No
prol do natal dos pobres. brega Bauer - A COluna

�;�%SSSSSSSS%%SS%SS%$%SSS%$S%s*S%SSSSSSSSSSSSS�SS%$SS%$����%%%\%S%S%SSSS$��SY.SSX$%%%%%%SS%%%S$%%S%S\S%%%XSSS%%S%S'%%%%%%%%SS%SS%%S%�%XS%%%%%%%%%SS%$%sr

.' Clube Doze, hoje Bingo da Ass. de Prot- .

à Maternidade e a Infância de Florianópolis
'SiS%%S%%%S%S%SS"'''%SSS%SSS%S:%%%''1SS''%%S''';;%''%%%S%SS",c,s� ....''\!SSSS%"%%S%%%%$t?s1�%%S%S�%S�%%"��f'IõVe-..;u$'f.,e.,\i.'#,O... "'bie"fe'kfeUf..4f",�'SS%%%%%%%%S%%%%%'<%"4SS%%

�,�w�.��X%%$$%%%%'ft%�.���� S%SS%$SSS�

n Paia almoçar e [antar bem, depois de sua a
" �a, QUERÊNCIA PALACE HOTEL H
sssssssssssS%SSS%SSSS%SSSSsssssss%SSsssssss

ANIVERSARIOS
LA'ZARO BARTOLOMEU

Leônildas Carneiro Leão

A serviço de Inspeção" na
Delegacia Regional do IAP

dos Bancários chegou a es

ta Capital o' sr Leonídas
Carneiro Leão.
O distinto funcionário eS

tá à ,('isposição dos -s1'S. s·c

gurados cL.quela autarquia,
no horá:rio' das 12 às Iii ho�

ras, onde poderá prestar to
dos os esclarecimentos sô
bre o� assuntos de interêsse

da classe bancár-ia em ge ,

ral.
FQrmulamos ao ilustre vi

sitante uma feliz psrmanên,
cia em nossa cidade,

,

menino ADILSON COELHO

Com imensa satisfação re ,

gistramos, na efeméride de

hoje, maâs um aniversário
natalício do nosso prezado
amigo e distinto conterrâneo
sr. Lázaro Bartolomeu.

7 - Logo mais será ínau, O nataliciante conceítua ,

gurada .com movimentado- do Cronista Soci�l desta fo_
coquetel, a Casa dos Plás-

ticos, de propriedade do sr.

Nery Blttencourt.

--x--

3 - Será exposto hO'Je
nas vitrines de arne Mo ,

das, trabalhos das crianças
co Educandário Santa ca.

Social assocíandn.se ao a

contecimento deseja a sra,

Bauer felicitações.
--x--

tarína _ e ficará a venda

Os mesmos, em prol do
natal das cr.íinnas daquele
E ::'ucahdário.

APEPITIVOS
tf\USIC'AOOS
DlAQIAME�TE DAS /9AS23I1S,

<":"'1
. ,

·T e r r e nos

V e n d'aa

144.

D. Merce�es Silva ISin�á)
CONVITE

Filhos, filhas, genros e netos, bem como .suas irmãs

Eugênia da C. Meira e INiatália Antunes e Fábio Costa,
profundamente ,consternados cOm o falecimento de sua

inesquecível MERCEDES SILVA (Sinha),- valem-se
deste meio para apresentar s,eus agradecimentos a to
dos que os confortaram quando do seu passamento,
ocorrido em dias da semana passada.

Outrossim, convidam seus /parentes e pessoas de
suas relaçõeSi, para a Missa de 7° Dia que em intenção
de sua :boníssima alma mandarão rezar, na Catedral
Metropolitana, no A.ltar do Sagrado Coração de Jesus,
às 7 horas do dia 10 (quinta-feira).

A todos que comparecerem a este ato de fé cristã
antecipadamente agradecem.

Soirée "CHI(" Com a Famosa Dupla da Nova Geração

Transcorreu na data ,e'e

:ntem mais um aniversário
natalício do galante menino

Adilson Coelho, filho do nos,

so estimado colega de traba

lho_, sr. Hermundino Coelho
e de sua exma. esposa. 'd'.

Benílc's M. Coelho.
Iha, através de sua Coluna Embora com atraso a "F'a.,
RADAR, vem desenvolvendo milia O ESTADO" envia ao

amplo trabalho de cobertura ADILSON e aos seus ventu,
lIa vida SO�ial florianopoli_1 rosos papais Os sinceros vo�

tana, no seio da qual desrru, I tos de f'elícríhções,
to das mail" sólidas amiza ,

.

des, FAZEM ANOS HOJE:
Cor-ação boníssimo, a sua

Coluna está sempre a dispo. _ sr. Rubens Moura
sição de movimentos que _ srta. Maria de Lourdes
visem ajudar os menos a- Olinger
fortunados. _ sr. Valérío -GoIDIes
Idealizou, e dentro de pou, sr. Nelson Andrade

cos dias fará circular, â Re, - srta. Ofélia Pereira
vista RADAR SOCIETY, que - srta. Manara Lenita pé_
pela vasta matéria que irá reíra

apresentar, o esmero, na sua - sra. Iraccmía G. Resende

I confecção, promete ser um - sra. Elvjra Walendowsxy
verdadeiro sucesso. )

- sra. Juracy Freitas Olin,
I No -dla ide hoje, que assh- ger
nala o seu natalício, Láazro --1 sr. Eugênio Doin Vieira
Bartolo!meu, sel'á alvo das srta. Jany Correa
mais cal'inhosas demonstra_ - sra. Rosa Gonçalves
çóes de ",preço e estima, que - srta. Ottília GurófalIls
lhe tributará foeu enorme Fialho
círculo de relações e às quais - srta. EJ.oá M. Nunes
nos associamos com votos - sra. Izaura Goulart 'Sil-
de perenes felicidades. veira

UM NATAL MAIS FA'CIL
ccrncentra o natal as maiores aspirações da huma

nidade cristã. É a festa do congràçamento das famílias,
a festa das demonstrações de carinho" a festa da bôa
vontade e a festa dos .presentes.

São milhares de corações -que aspiram dar e re

ceber os testemunhos da afeição e do apreço. ISão tam
bém milhares os corações que se confrangem ante as

,Jifkuldades em perspectiva, temefosós de não poderem
1ar ,cumprinlento ao seu programa de papai noe!.

Para atender, na medida do possível, as aspira
ções, o interesse e as dificuldades da hora presente, de
cidiu a direção dos Estabelecimentos A Modelar, criar J�(
elma série de facilidades, que, oportunamente, serão
Jadas a publi,cidade. Decidiu ainda, não alterar os Pre-

;os das mercadorias do seu grandCl, variado e modernís
.ümo estoque, não obstante a geral alta diária dos pre
ç'os. Só a manutenção dos seus preç'Q·s correntes, razoa

bilíssimos, representa, na realidr,de, uma vantagem
considerável para o público.

Vale ainda relembrar que o "refúgios dos pobres"
�omo alguem denominou a POipularíssima "Grutínha"
estará à disposição do nosso povo com os seus preços
popularíssimos e com _uma variedade ,enorme de mer

cadorias.

Assim, no que tange a "Modelar": o próximo natal
será grandement� facilitado. .....

TONY e ClLLY CA MPELLO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO CLICHE 'lEMOS A IMAGE1\tI MILAGROSA DE

r � f
'

,.NOSSA \SENHORA DE- FATIMA
• ,_

e 11 ll1fl
se e:;n;:t;::;�::�g��n::n�::g�:,T�':;:, �:���:�'e':::::: OS"I'iUJ· O CD,·' Ou Imu r ; .... �, .

do espírito de penitência e esperança, que ali foram V
:���rr�s:ea:l:�é:ã:ad:::e�U::r:raçc:u:::: :a;n:::� .' I:nt·erUBCI'OU·'81 ::��;u.���:��;:b:.��0�;�1,tante foi presidida pelo Cardeal Lercaro, arcebispo de ! I (1.

" viesse de onde viesse.

Bolonha, que se deslocou especialmente, a Portugual , ". f l Prosseguíndo, _ ô Sr. Lari.,

para, em Fátima, juntar a sua voz à uma multidão de " "

voír Estêves conclamou a

centenas de milhares de portugueses e estrangeiros O 81'. José Larivoir Estêves, quando reunida a .tunta a vígílar, também, no

que ali chegaram humiides, silenciosos> e conrnitis.
, Junta Administrativa do IBC; se congratulou pela 01'- IilUe respeita à repressão ao

Para esta peregrinação havia a indicação de todos � dem com que se desenvolveram as últimas eleições, em contrabando, estudando o

os peregrinos deveriam durante o percurso da sua via- j todo o País, numa demonstração de' maturidade Ipolítica problema em profundidade"
gem até Fátima conservar-se em 'recolhimento, evitan. .

e de fé na Democracia. Discorrendo sôbre a política pois o mesmo é prejWliçj,�\"
do tudo o que os pudesse distrair. Foi assim que algu- econômico-f'inanceira da presente safra, o ISr. Larivoir às nossas exportações ele,

'

mas peregrinações foram a pé de muito longe tais como Estêves fêz uma análise 'da atual conjuntura caf'eeíra, sívos aos íntarêsees do país.
a de Évora: outras chegaram a entrada de Fátima, ,a, 'afirmando que a despeito de estarmos no 4.0 mês da pre. 'Finalizando sua .exposíção, O

bandonando os seus meios de transporte, e segundio 'sente' safra, é escassa a movimentação do mercado inter- representante da Praça do

pelo mOtOS os últimos 4 quilâmétros a pé, rezando o nacional, o que se deve � acrescentou - ao sistema de Rio, apresentanüo um re.,
,.

teJ.·ço' � com paragens, dê joelhos, jl�nto de cada uma compra adotado no regime de .íntervenção, e qual, nove- trato da sitúação do café em

das catoze cruzes do caminho para meditação nos mís. Iando 'os valores, desestimula ,?S produtores, de ve.z que I �os�o _

pôrto, sugeriu a �on_9_
térios. Alguns bispos acompanharam as suas perfgri. não existe em ágios para os tipos ele jnelhor qualidade. títuíção de uma Comissão

naçõ�s nesse trajeto a pé. E' o CáS_o dQ bispo-auxiliar A movimentação no pôrto é lenta - diz o Sr. Estêves Especial para estudar o pro.
de CohtJ.l9ra, que veio a pé com os. s�u!S per.egrings duo ,!_ e isso porque atê agora não foram retirados os esto- blema apresentado, comís,

.rante cerca de três quilômetros o, mesmo acontecendo '( ques do Oovêrno, que se encontram armazenados. são essa que &etia íntegra;
com o de Faro, que também andou a pé �uatio"quil,ô- '

: Govêrno francês e sôbre os da por um represent.ante da

metros, com uma peregrinação _ que zrbuxe ao San- Abordou tambem o pro- entendimentos ma n ti dos Diretoria Executiva do IBC

tuário. 'blema rel�cionado com a
com o diplomata Lima Oa, 3 da Junta Administrativa' �

As peregrinações estrangeíhas, entre a:;; quais a: industrialização do Expur. valcanti, na Holanda. Ali, o 2 técnicos da autarquia in.

vulta a belga, com 400, peregrlnos, chegaram nas ves- �o, que não 'se sabe quando Gcvêrno holandês informou dicados pela sua Diretonía.

peras' do dial2 ao Santuário de Nossa Senhoda.
. riem" como terá e�coamento

Nesta hora que' ri Mundo convulso ata-avessa 'bem. '�siIg�re a organização de

se justificam as intenções que orientam OS peregrinos: lima Comissão para estudar

reparação à Majestade Divina pelos pecados dos ho- o ass�nt�, em busca, de uma

mens; paz entreas nações e triuntouníversaj.do Cora- solução Justa para o pro.

cão imaculado de Maria; intençõés especiais no Viga-I' blema.rlo de Cristo, particularmente: e à' consagração do CONTRABANDO PELO

Concílio Ecuménico e o regresso dos cristãos separa- NORTE E PELO SUL

dos da unidade da Igreja. Prosseguindo em sua ex,
,

A procissão 'das velas, pela jrrimeira vez �a histó. poeíção representante da

ria de Fátima, foi uma verdadeira marcha de silêncio, Eraça do Rio de Janeiro

em. que partlciparam Srs. Ministros I
do Exército e das discorreu. sôbre o contra.

Corporações e centenas de milhares de fiéis, de todas ,brando pelo norte e pelo
as camadas sociais, que imploravam .ao céu Q mílagre ] Sul, que dífícuãta 0S negó,
da Paz. 'c'ios e des�lieri.ta< -os com;

,

O andor da Virgem ornamentado com cravos da pradores de café. no ext�_

Holanda, foi, transportado por mineiros do Pejão, .que rior. Comuaícou então: que;,

em número de 800 ali se deslocaram expressamente de acôrdo com documentos

para esse fil� de penitência.
"'I' •• em' seu poder, em Ni.ontevi!

,
À imagem de Nossa Senhora foi depois' enfron'i- déu, tem chegado, da Ho.

zada. na Capelinha das A,pariç,ões, tendo ali celebradQ landa, café tipos 7 e 7/8, de

missa o Sr. D. Mano·el 'Gonçalv�s' Ce,rejeira, Cardeal. Vit'ória� na base, de 30,5 dó_
Patriarca de Lisboa.' lares, trazendo á marca J!BC

Esta jornada de Fé e penitênci� ficará no espírito' Bélém, o -que 'demOll&tra
dos que a ela .assistiram como única nos anais do San- ser' produto destinado ao Vende.se uma' cama an�iga, estilo "medalhão"',
tuárd06 de Fátima: uma mar'cha rle silêncio e lu� um Consumo Interno, e desvia_' com mais de cem anos em ótimo estado de ,conserva.

braseiro de Fé e Esperança' na pertubação angustiosa do na capital paraense, pa_' ção; um guarda-roupa,' e uma mesa de seis pés, tam-

do nosso tempo.
•

,ra a Guian,a l1o_lahdesa. Da bém antigos.
'-

França igWlJ,lmelFlte 'vem a Tratar à .rua Frei Caneca, 139
denúncia de que firmars .--------

,holande1!as e belgas ven_ �dem café do Bi'asil ao pre_
ço de 114,9 francos quando
a cotação do Bra9il é de

160,70 para o mesmo tipo.
Em aparte, o Sr. Nélson

�aculan informa que o pro_
blema do contrabando é
realmente sério e lembra
que, ao regressar da Itália,
fêz um amplo relato nêsse
sentido: Disse das providên.
cia� que tomou, junto ao

A. SCHMIDT

;'Em ,:Portugal:
Marma de Silêncio em Fátima

(Transcrito do Noticiál:io de Portuguall_.
, , .

Agr�dec:imenlo e Mi,ss�
PEDRO EVARISTO DIp,._S

,

Jucile Francisca da Silva Dias, ,Âltamira da Silva
Dias e família agradecem as expressões de p'esar que
receberam quando do falecimnto de seu espôsQ e pai,
PEDRO EVARISTO DIAS, ao niesmo temlo em que
'convidam para a Missa que mandam ,celebrar, sexta

feira, dia 11 do corrente, às 7 h,oras, na CatedTàl �e
tropolitana, no altar' de No�sa Senhora de Lourdes.

ík-:·
",.�

,

MOTORES ELETRICOS

,� ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...
Eis os três fatôres de garantia que os Motores Arno representam para o

consumidor.

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

trôle Integral 'de Qualidade, o único que assegura perfeição máxima na

.. produção em série.

f
... �:�'

..

� ;--

)

7

* Motores monofásicos até 1 Y2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores para máquinas de costuro

* Motores especiais

®
ARNOS.A.
I N·D Ú S T R I A E C O M É R C I O

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER &' elA .

V E N 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 'I'eresa Cristina n.? 264. Com Pedro
Antonio Vieira.

VEN:OE�SE ótíma casa sita a rua Conselheiro 'Mafra

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

alto relevo,. .1IQalbo\de taco� com desenhos, lustres, gJôbos,
lampadas e grande' quintal. O referido imovel está ':!.iO

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

.

V E N DE-SE

A· ( O R D E O N
VENDE-SE UM ACORDEON MARCA TODESCHINI,
COM 96 BAIXOS, 2 REGISTROS. EM PERFEITn ES
TADO DE'FUNCIÜlNAMENTO.

'TRATAR NESTA REDAÇÃO COM O SR. MANOEL
B.ITTENCOURT.

v [ N D, E· S E
1 armário de ferro para cosinha e 1

sene marca "Elco Luxo". Vêr e tratar'
Schmidt 87, na parte da manhã.

fogão a kero.
a Rua Felipe

"

PROGRAMA DO MES
�

,

NOVEMBRO

;-DIAS 11 a 16 - Exposição de Orquídeas.

DIA 17 - Cinema - "A Hora Zero" com Richard Conte
e Peggie Castle

DIA 2_0 - ENCONTRO DOS IDROTINHOS
DIA 22 - Cinema - "Labírjnto de Aço", com Perry

Lopes, Walter Abel e Bevarly Garland.

DIA 25 - BINGO DA "SAGRADA FAMILIA".
DIA 27 - ENCONTRO DOS :13ROTINHOS
DIA 29 - Cinema - "Investida de Bárbaros" com

Guy Madíson, Frank Lovejoy e Helen Westcott.
--------------:------__o _

NINGUEM� MAIJ CHEGARÁ
ATRAIADO NO SERVI:ÇO'!

Em todos os tempos foi considerada grave falta a

entrada, atrasada, no serviço. Salvo, naturalmente, o�

motivos de fôrça-maior.
Uma das desculpas mais !requentes é a ratta .de re;

lógio ... que, na realidade, muítissimas vezes tem prece.
dencia.

Todavia, agora, essa desculpa não mais poderá ser

invocada, ao menos aqui em Florianópolis. Só não tem
ou não terá relógio quem não quizer, ou quem não me,

recer crédito, visto que A Modelar, essa casa que tanto
tem cooperado, com o seu suavíssimo crédiário, para o

bem-estar e corifôrto da população, agora também tem

uma ótima secção de relógios e das mais famosas mar;

'caso

I -lêh.10g COMp'1�\ ,
.

OOIOque de pneug
'f'jrt$,ont

Seja ,qual .fôr sua dificuldade

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

Temos completo estoque de, pneus
para carros de pa'sseio, caminhões,
máquinas. tratores etc. Visite-nos I

Com. Ind.
Germano Stein S.A.

Rua Conselheiro Mafra, 47 - Tel. 3451

FLORIANÓPOLIS - Sta. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VENDE-SE

CENTRO

CAPOEIRAS
MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno
COQUEIROS
BOM ABRIGO:
Rua Ipanema
Casa I verâneio )
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sítio ej52.000 m:?

Rua Cons. Mafra
Casa

, ]_,
Rua Altamiro Guimarães,
Esq.
Casa

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

Rua Almirante Alvin
Terrenos

Rua Brig. Silva Paes
Terreno

Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

Avenida Mauro Ramos
Terreno
Rua Frei Caneca
(Chácara Stodieck)
Terrenos
Rua Almte. Lamêgo
(.c/Praia particular)
Terreno
Rua Hermann Blumenau
Terreno
Rua Dr. Urbano Salles
Terreno

ALUGA-SE

CENTRO Salas p/escritório
Rua Conselheiro Mafra
Sala Ampla pj Escritório Rua Alvaro de Carvalho
Rua Gerônimo Coelho Sala Comercial com insta"

COQUEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO EM 30

MÊSES, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA
çÃO, RUAIS JUCA DO LOIDE E DES. PEDRO
SILVA. :<

"

I

,,-

CONVAIR DIAPIO

FLOPIANÓPOUÇ
DilETO·
Ç.PAULO�

RlD

EDITALINFORMAÇõES SEM GOSTA DE CAFÉ1
COMPROMISSO' E IDA I ENTÃO PEtA CAFÉ ZITO

AO LOCAL.

INFORMAÇÕES DETALHADAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Schmidt, 0.° 37 - Sala 2-A

,

(Diagnóstico e tratamento)

DOENÇAS DA PÊLE - SíFILIS DEPILA.
ÇõES - PLÂSTICA ABRASIVA

DR. JOSE SCHWEIDZON
-MÉDICO
Assistente da Clínica

Demartológica e Sifiliográf ica da Faculdade de Medi
cina do Parana

CÜlN,sULTORIO: Rua Trajano, 29 - 10 ando
ATENDERA' DURANTE O MÊS DE JANEIRO

,Y E N D E - S �
Por preço de ocasião uma

casa de Alvenaria recen,

construida com a area de
147m2. E com chácara,
Tratar com Cláudio na Mo
delar de Móveis.
QUE SERA' "

CONFECCIONA·SE QUALQUE� npt
Df CHAVE

Rua: frllKlK. folenllno. n.' 18

o ltlator Co1\Ctt.rso de
Cauto Popuk do Bm.s�

ZDEOURO

1960
pelo

RÁDIO GUARUJÁ
l,��',� PAR;;C;;;A� ;;:�� C;�T;�� PRtMI�:
\ 'Y:/

I

i {" 'JM RADiO FONÓGRAfO ABC 1960 PARA O
I;! VENCEDOR 00 CONCURQO EM QANTA CATARINA
'"

_; WA,� VIAGEM AOg E�TAOOg UNIOOG PfLA RtAl COM
CZT.:)Li\ INTEIRAMENTE PAGA POR 15 OIAg

C':)�HR�TO EM RÁDIO E TELEVlgÃO POR UM ANO
;;.C '."�NCEOOR DA FINAL

r "

i
�,� _I' .•.• RÁoeo GUARUJA" durarrte O

JUIZO DE DIREITO DA P, furadeira marca CKG, elé,
VARA DE FLORIANóPOLIS trica, 712 HP, em bom estado to de seu filho CARLOS VALÉRIO, ocorrido dia 1.0 do
Edital de praça com o prazo de conservação -

e funciona.
de 20. (vinte) dias mento.
O Doutor Waldemiro�i

Cascaes, 1.0 Juiz Bubsti; E, para que chegue ao co

tuto, da 1.a Circunscrl; nhecimento de todos, mano

ção Judiciária do Estado dou expedir o presente edital
no exerCIClO pleno do qu será afixado no lugar de

cargo de Juiz de Direito costume e publicado na for.

da La Vera da Comarca ma da lei. Dado e passado
de Florianópolis, S.C., na nesta cidade de' Floríanópo
forma da lei, lis, aos vinte dias do mês de

FAZ SABER a quem o pre- outubro do ano de 1960. Eu,
sente edital de praça com o (ass.) oartoe Saldanha

prazo de 20 (vinte) dias, vi. Escrivão, o subscrevo. (Ass.'
rem, ou dêle conhecimento Waldem1ro Cascaes - Juiz
tiverem que, no dia 29 de
novembro proximo, às 15

horas, à frente do edifício do
Forum sito à Praça Pereira
Oliveira n:O 10, nesta cidade,
o Oficial de JUEltiça dêste

Juizo, trará a público pre,
gão de venda e arrematação,
a quem mais der e o maíor
lanço oferecer sôbre a ava

liação de vinte mil eruzeíros

sop J01M
' (00'000' oe:: $.IO)

bens que foram penhorados
aos Srs. José Provesano Net;

. O dr. Osvaldo Cabral, di.
retor elo Departamento de
Assistência Municipal, apre.
eentou o relatório das atívi,
dades do seu setor, durante
o mês de outubro último,
Percebe.se pelos números
ali estampados, que o labôn
desenvolvido não sofreu soo

lução de continuidade.
DOENTES MATRIBULADOS LABORATóRIO

E CONSULTAS Outro setor que deu boa
O livro de regíctro con, conta do recado. Ali, foram

sígna \1.020 doentes matrícu, procedielos a 33 exames de
lados. urina, 49 de sangue, 25 de
No balanço das consultas, contagem globural, 15 de

verifica.se que 1.004 pessoas taxa de hemoglobina, 19 de
foram atendídas pela clíní, fezes, além de 19 de outra
ca médica; 417, no setor de

I
natureza. Total: 128.

. S E R V I r O M·I L I T A R pediatria; 104, no de ottal, ENFERMAGEM' .

," .'
'

\, n:o�og�a. 91 op�r�rioD mu_) �92. curativos comuns dão

Propaganda Iduceclenal rucipais e famílias foram) o índíce da enfermagem.
, '.' I catalogados. O total de con, Por outro lado, 739 ínje,

- O BEM COMUM EXIGE, A PARTICIPAÇÃO DE sultas perfaz a expressiva ções tnrra.rnuscuíares e 92
TODOS. cifra de 1.616. endo.venosaa completam o

A prestação do serviço militar é um dever do bra- VISITAS balanço dêsse importante
sileiro. Com êste ato o cidadão se incluí no ról dos Uma visita na sede do setor da Assistência Muni,

responsável pela SEGURANÇA DA PÁTRIA. Cooperar Município e outra nos Dís, cipaI.
nessa segurança, necessária à tranquilidade da Nação .

trítos foi o resumo dos a.

antes que privilégio de alguns, é um direito de todos. tendimentos a domicIlio da
_

.

BRASILEIRO! Servil' à Patria nas Fôrcas Ar. equipe médica do Depto. de
Um n ú m e ,r o bastante

madas, E' o teu mais nobre dever .cívico.
•

Assistência Municipal.
avultado de fórmulas foram

INTERVENÇÕES CIRÜRGI. fqrnecidas, beneficiando

CAS consideravelmente a pesElQa�
desprovidas de recursos. Na.
da menos de 2.002.

Também esteve à altura
HORÁRIO: 2as. 4as. e 6as. - das 19,00 às 21,00 de �as funções o gabinete

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

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

de Direito.

Escrivão
Carlos Saldanha

Confere com o original.

to e Paulo Nusener, nos au •.

tos n.? 11.718 de ação execu

tiva que lhes move Procópio
Aguiar, qUe são Os seguintes!
Um macaco marca Jacaré,
com 4 rodas, grande, e uma

CLíNICA DENTÁRIA
DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

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

I"""�--"'"-,,.'
....;""'."""',-.-;:':' :>-"

'
•

, .."_ DR. JORGE. SEARA POLIDORO

�

Duas Noticias
-

Paulo Vieira Ida Rosa mediável aberta em nossas

No belo domíngo de sol, hostes com o falecimento do
duas notícias encheram a velho e heróico maragabo,
vida maragata Va,rr�g:a-ver, General Fidêncio de Souza e

de. .... Melo Filho.
Júbilo e dôr. General nas coxílas de

Júbilo, pela instalação de 1923 contra um Ig:overno per
mais .um Diretoria Munici- pttrado por vinte e cinco

pal, Laguna enchia uma la, anos, Fídêncio, lenço verme.

';una incompreensível em lho tingido nos entreveros

_nosso Partido. Nra, terra de dos pampas rio-grandinos,
Anita, a heróica farroupilha radicou-se em Santa catart

que lutou pela líberdade em na onde foi dos fundadores
dois mundos, faltava a pre- da secção bariga-verde do

sença do Partido Libertador, Partido LibertfJ.dor.
cujas origens remetam às Não lhe respeitaram no

repúblicas de Pir,atinim 6 leito de dor Os Irresponsá,
Juliana. veis políticos, m'as êle soube,
Instalado no bairro pro,' com aquela carade1'{lÜica

retárío de Magalhães, em altivez farroupilha, repelir a

meio da gente trabalhadora afronta ao stu profundo es

e por ela constjtuído, o Di, piríto maragato e à sua íín,
retório Municipal tem a se, destrutível lealdade p'J"rtidá
guinte composíção : Iris Luz, ria. S�u soldado do Partido,
presidente; Aurélio Teodorc; general Rosa, OUvi-lhe eu as

de Melo, 1.0 vice; Sergio I palavras de estímulo em ho

Luz, 2.0 vice; José Ramos, Tas' árduas da campanha,
3:0 vice; Inayá Rodrigues c1b. E, naquele btlo domingo de

Rosa, secretário geral; Adol- sol, o P!artido Libertador, que
fo Bez Braz Barreto do Nas, erguera jubiloso a banaeira

cimento e Milton Campos, frígida, desceu,a a meio; do

vogais. O Gabinete Exe'cuti, lorosamente surpreendídn,
vo engloba os srs. Iris Luz, Na paz que contraste, ve

Inayá Rodrigues da Rosa, lho maragato, levaste, como

Adolfo Bez, Braz Barreto do dadíva nossa mfaIs um passo

Nascimento e Milton Cam, á< frente no Partido que tan,

poso to amaste.

Fruto (,Ia dedicada opero, Eis que voltas à Laguna,
sídade do presidente do D.M. velho gaúcho, que por: Via

de Tubarão, Capitão Lourival mão e Erechim completaste
Lopes de Freitas, o novo Dl. o ciclo das bandeiras cata,

retorto foi instalado com a rínebas,

glonaís e os de Tubarão, que
presença dos dirigentes re-

conclamaram Os novos cor,

religíonártcs pela luta por
lima renovação ds nsss Cos
tumes políticos.
Dor, pela lacuna Irreme,

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

PARTICIPAÇÃO
I�..

-,

ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS e INÁ ASSIS, partici;

(iam aos parentes e pessoas de sua relações o nascimen-

corrente, na Maternidade dr. Carlos Corrêa.

P A R T, I C I P A ,ç Ã O
,. ROBERTO GRILLO CUNEO E SENHORA, Tem o

prazer de participar aos parentes e pessôas de suas

relações, o nascimento de sua filha, na maternidade
Dr. Carlos Corrêa, no dia 3 de novembro de 1960, e que

--

na pia batismal recebeu o nome de BEATRIZ
_

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

Assistencia Munici�al: Halan�o
�as. ativi�a�es �e outu�ro

315 anestesias e uma inter.

venção, num total de 1.128
atendimentos.

APLICAÇÕES
25 aplicações de infra.

vermelho estão consignadas
no quadro de trabalhos de.
senvolvídoa no mês de outu,
bro.

FARMÁCIA

Foram em 'número de 9
as praticadas na própria
Assistência e de 8 em esta.
belecimentos hOElpitalares,
somando 17.

ATESTADOS XiNSINO
,,_,

A VENDA NAS

BANCAS DE IORNAIS
E REVISTAS

Forneceram.se 27 atesta.
dos de sanidade.

GABINETE DENTÁRIO

dentário, assinalando um

mont.ante de 318 consultas,
63 curativos, 431 extrações, --�_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lJ
'l'ONY E CELLY CAMPELO A DUPLA
REVELAÇÃO NACIONAL - NO LI
RA T.C. NO PRóXIMO SABADO.SEMANA DA

MARINHA
O DISCO DANCE de sabado Pp., a con,

teceu movimentado, com a presença de
um grande número de associados e con ,

vidados.
Pela ordem do DIa. 1l1.JD

0301/1960 foi desjgnada Pe
lo E�mo. Sr. Contra-Almi
rante Comandante do 5.°
Distrito Naval fi. seguinte
comissão Executiva Distri
tal:
Capitão de Mar.e-Guerra

- Ernesto de Mourao Sa
- Presidente
Capitão-de _ C o r v e ta
Luiz Mário Corrêa Freyes
leben

Primeiro�T-enente (CD) -

Maurício Filomeno
Pr�meiro_Tenente (Il\1i
Gustavo Castellani,

_

quê
tratarão da programacao da

Semana da MarinHa. em

I1960 na séde e na jurísdí-
ção 'do 5.° Distrito Navai.

ISILVIA HOEPECK RAMOS DA SIL
VA foi escolhida Míss Elegante Disco
Da�ce. No próximo dia 19, será apre
sentada simbólicamente.

LUCY BATTISTOTTI, muito simpatica,
marcou sua presença no Disco Dance.

aniversário no dia 5 pp. Embora tarde
os meus cumprimentos.

A cronista soe ia], Srta. Maria Luiza Ra
mos Kruger, de "O Rebate" de Brusque,
asteve presente no Disco..JUance.

TEREZINHA GONZAGA, sua Mages
tade alegre e disposta, aconteceu ele
gantíssima no Dilsco Dance.

O SR. JOÃO MAGESSI, fotografo do
Lira T.C., aniversariou no dia 7 pp. Os
meus parabéns.

MARIA de Lourdes Battistóttí, per-te,
cente a lista ,das Treze Srtas. Mais Ele

gantes de S.C., deu um "show" de ele
gância no Disco Dance, e bem acompa
nhada.

o CLUBE "6 de Janeiro", marcou um

acontecimento com a apresentação do
baile das "Nações".

•

HOJE, SERÁ INAUGURADA A CASA
DOS PLÁSTICQS, na Rua Tenente Sil
veira n. 24. A srta. Olga Lima, servirá
um Coquetel. (17 horas).

JA!N.E GUIMARÃES, festejou o seu
• j. 'te .. te 'Li. j. f. 0.1&\ 'Li. 43 f. '%ar. .. ia:;:...

\.,.n\, "4 .. '\ \",,.,, 'f.. '\ '4 'b \,,.,. it '1t ii."b'\ "f..'#t ir j.,.,,, '\�.� s.. ""-.1. \, .. 'b te 'te '\"" '#t Oe Ue '#ti. 'te,.,. 1-"Ue '\ '\ .... 'te Oe "Oe '4,\0°'''. ,

., ;.
• � ,I I :1..'.

GE Econolor
A desejado qualidade
GE o preço de economia

fi! _ii

r

A

VOCE PODE RECEBER

GRáTIS
, , (

DESDE APENAS

CI S 2.828,00

"

Retilinea Magnética GE 11,7 pés
Com porto que se fecho automaticamente,
O maior e mais avançado modêlo de linhos
retas já fabr1codo.

1 "

O PROPRIO REFRIGERADOR
QUE COMPROU!

Veja como é fácil!

No ato da compra Você recebe um talõo numerado que
concorre 00 último sorteio dêste ano do Loterial Federal.
Se Você ganhar/Você recebe de volto o que já pagou ... e

O refrigerador é seu!

GE De Luxe 10,3 pés
Espaço a vontade!
Modêlo de grande beleza.

.......

ou

em 10 pagamentos sem acrescirno e sem juros pelo
.preço a vista.

MENSAIS

r.oa-no� uma � I//!:ita. Ira-
.

sem eOf(lptOm/l1�O.;
,

Faça-nos uma visita sem compromisso

A DUPLA mais disputada no ,cenáriot�artístico brasileiro, Tony e Celly Cam, �
pello, pela primeira vez em Florianó-

.

polis, no Lira T.C., às 23 horas no pró
ximo sabado.

DIA TRÊS DE DEZEMBRO, SERÁ
REALIZADO O GRANDE BAILE DE
FORMATURA DO COLÉGIO CORA
çÃO 'DE JESUS, NO LIRA T.C. A CI
DADE AGUARDA COM ESPECTATI
VA ESTE ACONTECIMENTO. FAREI
COMPLETA COBERTURA.

_���CR�.-
ASSISTIREMOS a 3a. Exposição de 01'
qu ideas no próximo dia 13, no "12 de
Agosto. Estarei presente.

DEZEMBRO MI�S DOS BAILES DE
FORMATURAS.

o DEPUTADO Osmar Cunha, recebeu
ontem, na Belacap, o título de "Cidadão
Carioca".

O CONHECIDO pintor conterrâneo, Sr.
Acary Margarida, inaugurou sua 40a.

Exposição de Pintura, no edifício do
IAPC. Hoje, visitarei ...

A SRA. ORION (Léa) Cardoso, acon,

teceu elegantíssima na inauguração do
Oscar Pa lnr e Hotel.

ANIVERSARIA hoje, o Dr. Rafael Cruz
Lima. Os meus cumprimentos.

NOTEI a elegância do casal, Sr. e Sra.
Mariolo (Tereza) Rimbau, na inaugu
ração do Oscar Palace Hotel.

O CLUBE "15 de Outubro", elegerá no

próximo dia 19, "Miss Charme".

NO PRóXIMO sábado, no Lira-T.C., se

rá escolhida a Miss Brotinho de 1960.
O colunista apresentará, na ocasião da

"soirée", a lista para a escolha.

NO TIJUCAS TBNIS CLUBE, aconte

cerá no próximo dia 14, um desfile Ban

gú em benefício ao Asilo dos Velhinhos.

NAIR MARIA LAURINDO FESTEJA.
RÁ, NO/PRÓXIMO DIA 11.

ELIZABETH Jorge, estará presente no

próximo dia 14, no 'I'ijucas T.C.

DIA 14, próximo, o "15 de Novembro"

festejará a data. de sua fundação com

uma grande festa.

O-"'LIMOENSE", ,fará a escolha delMiss Brotinho, no próximo mês de de-t
zembro. '

TONY E CELLY CAMPELLO, farão

parte da comissão para a escolha de
Biss Brotinho de 1960, do Lira T.C.

A revista social RADARSOCIETY, sai
rá no fim dêste mês. Aguardem ...

O SR., ISRA. E FILHA Dr. Abelardo da
Silva Gomes marcaram um jantar do

mingo pp" no Querência.

LÉA José Salum, Maríleno Abraham e

Teresinha Spoganicz, um trio elegante,
aconteceram no Querência com alegre
bate-papo.

A SRA. IRIS MEYER CORTIZ, muito

simpática, domingo pp. no Restaurante
do Luz' Hotel.

YARA Pedrosa, o brotinho elegante do

domingo que passou.

APROXIMAM-SE os festejos da Sema

na da Marinha. 'De 6 à 13 de dezemzro.

FUI convidado para um jantar hoje, no
Oscar Palace HoteL
%%%SSSSSSSS%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO (BAUto DE SANTA CATARINA

•• 'DICO

Opêraoõ"
ra. -

'ai dOI

(Serviço do prof. Mariano ctt An..
drade). 'Consulta.: pela ma1i:hi; no
Hosl1ltal de C;arl<fad,. 'A tudl daa

15.3'0 hora.- em <.!lante no coJll1l1..
tório. à Rua Nuné. 'IIacllado, 17,

eaquína da Tlradtn'.. - Telel.
2766. Re?ldêncla � Ru.: .are.
chal Gama D'Eoa D.O 1.1. - Tal.
1l1l0'.

•

DR. AYRTON DE OLl
VlmA

CONSULTÓRIO:
"

'

DENTADURAS INFERIORfS'
M l1:1T�b'DjO! (J:i R b)pJ;RIí O:' ,.

F I X A ç A' o G' A :!i1}l N '1' i 'D A
, 1! 1 I'

I
I ,

1
au C....I.Jt••alta, 110

TelefoDe 8022 - C«a. P'ostal, 189
InderlÇ. TeJeaf1l4fito" IlS1:ADO

DI a.troB
Kube.. d• .Âtrucb. RAmOI

o.a'-,NT. <,

OomlDiOI FerDálide. de Aquiu

a.DA�'Oa.s
Osv<aldQ; Mello F'lávio A1berto de Amorim' -'- Anel,..
Nilo Tadasco - Pedro Pauêo' MaebaOo - Zur-y "Ma�b.�·
do - Paulo da, Costa. Ramos - Carlos A. ·Silveira Lenzl

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
dtRURGIAtJ DENTISTA

I)lPLOMAl,O FELA."UNÍV�smÀ:DFj;t>O f'ÂRAN A

RAI�$ X � PONTES�_ plV6S'"
TRAtAMENTOS DE CANAL

HDRX](llÓ'- das 8 às 12 e das 18 às 20 norns

H'OR·ASl·:mARê�DAS .- das 14 às 18 horas
RlLIIlJ T.RiAJ'AN�. 29 - 1.0 andar

\

.
,. i.-_

.

v��NftiENJjO DlA�IAMENTB', ,NA: "

M.A fERNID E f:ARMR1' '�1JYlR\A t
SE" (,O DE AlRJ1;X

. Ih'ditrl\lglstns: jJns� A. J. NóBREGA DE OLIVEtRA .

t!lWALDO J. R. SCHAEFER
Ex'ahle'S tio' EJti,lflago - Ve!<icula Biliar _. RIOI!!

Toráx - Ossos J�ltftestino, etc. '_

m!<terosalpi,ngij-ra.fia - Radiografia Obstétlllcà
.

.

(Gravid�z)1",-- Radiologial Pedlátrica.
IlISPOE DE �A�LHAGEM MODERNA MARCiA

'S'ili}'M�Ng' RE'tlENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERf:ÇO; lÍ a Irmã Benwarda s/n. õníbns' à

til (Alrnte� Lamêgd>.

CO L A BORA D 018i.'81,1
Prof, Barreiros Filho - Dr. Oswaldo R,odr.igues C,abral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Garlos da Costa Pereira _
?rof. OthOD d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof,
Manoemo de Ornellas - Dr. MHtOD Leite da Costa _
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Waltel
Lanze - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive _
Doralêeío Soare8 - Dr. Fontoura Rey - Umar Ca:rWlnl�
- pernando aoUlto Ma1dI" -- Rui Lob<t -" R01leillilo· v: Lima

C.&N'lin f ..... Maury Borges ,__ L4za1!o Bartolomeu.
...... ""'� �.,*""

"

"""'-""�""',,,, �

�� '<\''\:�&t:���, "'(,
f P' U B L'f C I D A-D ••

Osmar A, 8cb.Undweltíl - Aldo ..emedes;.,..... vt®lo DItI
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CUNICA SANTA
. Cfinica Geral

Doenças,;Nervosas�e_.Mentais _:
.

Angustia - 'Completos - Ãtaques _. Màn!las -

. PrElblemártlco AifetlVa e' S'exuar' ".
.

Tratamento) pelo El�tiroc!hdq.1i'e �eotn�Btesra

Insul1nálle)'apia - Gardi:ozolbrapl'a- - Son€lterw1!lla ei

PSicoterapia.
IDlré�o dos �slquJá1n'às -

DR. PÍlRCY JO:AO DE ,B€)lUf�
DR. JdB:8I,TAVi�RES';Ii:rA1!Em c

DR. rVAN B�STOS DE ,�-mlRADE
CONSULTAS! Das 15 'às '18 hEll'as:

l ,. En-déÍ'eço'� A�tlD1da Màuro Ram9s: 286 •

. (�aQá :Ete1IV,lna Luzi) �,'
• ����.!M."",�."'"",�__iiíiMtíi•••,.•••••_ .

Especlal1ata em moléallu 4. ·s" i ','
t'

\

" lintlorll& o; via. urlnAllu. Cura ·ta;..
.

S lUfD;rO' lU R !,íl., Ic(i O<1lcal '''1101 Infecçóe. agud... • crl- inica.. 40 aparêlho· genl\G_urmil'lo' ['

I-
em ambc. o. HX:08 D_9..nou ao.' 'MáfUil'-1010' ddâ ReIS _ advog'ilc!lo

_

aparêlho Dlge.tlvo - do .1I1em.. Norbel'to Btând _, advogado
nervo.o, Hor,áIClo: 10� à' 11 .: .

E .1 d2% à' 5 hora. ,- CO'lauÚ6�lo: 'I
í

Ad,lo'ditia it eDI g�ral t19 stall'0:::: e
Rua Tlràdentel, II - 10 '.uu1i1r

I
_,

rS' '"t' Cát ,..;:
_ Fone '32411. R..rdl'n�rá:i>*,..'

'

áu- a 811ma "

Lacerda Cout1nho. fá (ChicartJ.o f I
DR ,'�V'RO DE (ARVI�f.lOEspanha - I'one I'.'

: ING�ATERRA '.' corresPOD:� I� -, Comu:ica �o: �Iel�'s' clientes e amigos qU'ê �egUindO
Dr. Hélio 'P'eixolg i -ESjfAlDIDS 'UNI{;jOS Rlq DE' JANEIRO

para o URUGUAY e ARG-ENTINk ond� :fará cursos de
: ',A'RGENIl'INA

,"',1
- �SÁO �AULO '''1 raperfeiçoamento ,mi especialida?�,. nos 'HosIP.it�is de

,

-. ADVOo'ADO :. Ed.t:S� :�RICA 5
8
andar.

,

' , l\IIoJilfevidéo e Buenos Aires,. só rel�IClal'{� sua ch11lca de
, , '.,

I'
"Obes. 2198 e 26 1

,� .; _·;,,0 'cri-ã;nças érn dezembro depOIS do dia 10.Escrltor10 - Ru� Fel,lpe,. :.••�.
,•••�•••�...,••••••••••••!•••••••••• ! _'_ _._'""-.............................,_- ..

��':!dt n' 37
� '" Andar �

DR': à'líBl' G
,-

S
.

.

D 'hl'Ad�d�:::e'n'27Alamed. ·'MÊ�!�� Departam t Sntíe -I.YU 1001
caiXa Postal 40ft "r�-Natal _ Par.to8:,'_' Ope-
Teléfone _: 2422, raçõljs ;_ 'Jjoén��8 i�e: 8e-

n1t01'as·· _;", Chn�ca, :GerrJI
'Resi'd••"il!"

.

Rua Gal. BitteBCOu,."l II;-,lfll.
Dr,,' Helio Freilas '.

l'e)��o8-,�ei���rt. .,"'=�_CO�",d.,I)'L '

- ' ,

ltu'li:'F�llfe StDm�.DOENÇAS DE SENHORAS! Esq. A.Jv,arb· &t' C
,

.'

'DGIA Dor"'I.: -ó.4PARTOS - CIRU," -

Daa '.16,00 às, lP,OO,' ditaria-
, mente excetO aoa tsábado-

CIJ:N1CA' GERAL .. ...., , "
"

,

Consultório:' Rua
I deI. pe:': 'DR.' ,NEWTO� I mAVlb�

dro Demoro 1.627 _ Estrel. CIRURGIA G.&AL

to, dás 16 àa 19 ho�à8 <llo 1a-' D'oença. de' 'S.llho!'aI - �
J logla, _ IletrlclclaC" .6lUcâ

do da Farmácia do Canto). Conawt6rLo: Ru. Vld\Or ii;;�iI;.t_
Res.: Santos Saraiva, 470 : reU" ,D.O 28 ,::_ 'rel,toDI n07

- Estre�to. - Fones 2322 e COIllwtai: Dal li hOlU .iII lIiUue.
6367. Rel1C1l!Dcia: Fone. '8411 ih. 81a.

.

...'.n'.1i. n. '11

DOENÇAS DO l'ULJUO -

- TUBEnCUL0S1 -

COI!l.lult�rio - Rua ,..111>_
S�mtd'. 88 - Tel. IS01.

Hor,riOo., <1u, 14' tU: 111 'Íio...U. ,

R�jidêncl. - reu.,. SoJaalC.,
11,0 11'1. . -J:;lf:.

ARAGAO

CIP. 'URGIA- TRA:l!JMA'FO'LOOlJ.
o'it'1'0PJíDU

Consultório! 1010 p�..,� 16,·
Consulta: da. 15 à' 17 hot... dCA
rla.mente, Meno. ao. ·1,b�OI. Bt-
8íd�ncla: Bocalu"'., 1S5:�rõna ,''7i4

DR. WALMOR ZOMEH
GARCIA

DlplomaClo pela Faculdadl, ,Naolct
nal de Me<1lclna da Unr'lII'l1l1ad'

ao BruU

Ex-In�erno por concurao 4a .a"r_
nldade_Escola. (S.rvloo do prof.
Octávio Rodrlguea 'LlDia). 'Jh
Interno do SerVIQo' ill'C�l1a do .

Hospital I.A.P.liI.T.C. do Blo da

Janeiro. Médico do HOIPUal da

Caridade 8 da MatarJlldadt Dr.
Carlol Corrê ••

DOENÇAS DII
.

SBNHOBAS -

PARTOS - OP':li!'ifA'ÇOIS -

PARTO SÉM DOR' pelo m�l()(lo
pllco-profUaUco

Consult6rlo: Rua Joio plnl() n. lO,

das 16.00 à,l 18.00 horu: A..�de
com 'horaa

.

marcada., Teletonl
8086 - Re'ldêncí.: Ru. Gen�ra}
Blttencour' n. 111.

DR. LAURO DAURA
C�INICA ••�

CHEfE' ,Dr ,DEPO'SITO
'

GRANDE LABORATóRIO PROCURA ELEMENTO
ATIVO E PRÁTICO CO-l\II INSTRUÇÃO SECUNDÁ
RIA OU EQUIVALENTE, PARA A CHEFIA DO
DEPóSITO E EXPEDIÇÃO DE PRODUTOS FAR
MACÊUTICOS.
OS INTERESSADOS PODERÃO DIRIGm CARTA
DE PRóPRIO PUNHO PARA A CAIXA POSTAL
�,.o 455 EM FLORIANÓPOLIS OFERECENDO OS

,
,

INFORMES QUE \ POiSSAM INTERffSHAiR, BEIVI
COl\1:O DIZENDO DA PRETENSÃO INICIAL.

A, LU', G· A - S E

.
If

... SOBIKANA" PBAC'-' 11 D& NOV_B'O; - uQUm.·
RUA'I'ELIPI ilCIUlIDT

"A' SÁBtlilANA'" bIStálTO' DO &SWITO

A'P R E. N�D'--A I N ,�(, L ! S�
tlm o�P.ol;:Mr. 'E'dward' \ reen

à r�Tenente Silveira, 42 ;

PR01ETOS,
. ORÇAMENTOS E CONSTRUÇOES

A CARiGO DE

REGISTRo': N.o 167 - G-iR:E.A. - 10.a tmoIA'OI -18;0.por-
Rua 14 de �ulho. 465 (Bairro Bela Vista r' - COc;QUEIIR'OS

DR. LAURO DAURA'
'REA}S�MltJ�,A ':�(lrmC1\,:

c.

Advogado,
ED. ZAHIA. 2,0 ANDAR

/'
r',

'sa*{%SSSS*��"%$SSS%X\4*%>��(s?d\S<S���s10

Escril'órío de Advocacia
Rila Fen'Pe� Schmldt, 14 - 2.0 andar -,}' 'P'lorilanópoUâ
DL AcáC'iô'.:Garlbaldl S. Tb1ago
Dr, 3'osé dai M1i'anda Ramos
Dr. Evitásl0' Nery CaOD

Quéstões T,rabàlhistas � Causas c1vel!. comerc1ll.l!s, crlmi·
n-ai-s e flSêá15c_ AdÜl1iillstração de bens - LotlàÇãlo e ven

da de\1mõvets ..... Nlí.tural1zação - Inventários,.,.. CobraD

ças - 'C€lntatJtlIl1âd'e: escrItas. balanços, ané.l1l1'E!'.: "'l)erlclu

DE I<'ARMÁCIAPLANTÕES

MÊS

5 - sábado (tall'de)
6 - domingo
12 - sábado, (tarde)
13 - domingo
15 - terça-feira (feriado)
19 - sábado (tarde)
20 - domingo
25 - f:lexta-feira (feriado
26 - sábado (tarüe)
27 - domingo

D E

F'at,n1áCial Ca t;.al'inense
Fal1111áciai Câtal'inense
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna
Fãrmácüi Vitó'ria

Rua Trajano
Rua Traj!tno
Rua Trajano
Rua Trajano
'Praça 15 'de Novembro
Rua João PintoFarmácia, Moderna

Farmácia, Moderna Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

Farmácia Sio; Antonio
Farmácia Catarfnens'e
Farmácia Catarinense

O plantão noturno será efetuado pelas farmácias Sto. Antônio, Noturna e Vi
tÓl'ia.
O Iplantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30' hs. será efetuado pela farmácia
Vitól'ia.

ESTREITO

Fa,rmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Fal'mácia do Canto
Farmáci:l. Indiana
Farmácia Catarinense
]!'armácia ,do Canto

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro

6 - domingo
13 - domingo
.15 ::- te11ça-_feira
20 - domingo
25 - sexta-feira
27 - domingo

(feriado)

(feriado

Uma e-asa à Rua Monsenhor Topp) 40, nas imed'Ía
ções do Super Mercado, e' vende.-se os móveis e

Utcnsílio$. Tratar no 'local.

O plantão naturno será efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana e Catal'i
nense.

A presente tabela· não poderá-sel' alterada. sem prévia a,utol'i:mç{lo' dêste Departamento.I

ASSINATttJRA ANUAL CR$. � 600.00
A direção não se respousabílíza pelos

eouceitos emitidos nos artízos assinado" .

.[ .i). T ·:'E ,'J
com ;grll.mie tseftld-ade' de pagamento), v.ent\e�e �

�:. a' longo' prazo sem .j ur,os, -sitos á rua Lauro· Llnl\latl!s; �,
': �ximo -a 'P'enlt�nefárla. P{)lienêlo o ooltípl'ado,r,.'.constí'ul:�.au."
casa, Imediat-arneDte.

Vendas:··Edtrtclo Montepio 3.0 ánclal' � '84111.306
:...- Fone 2391 e 342&.

,BR.',
OIRURGIÃO - DEN'l'ISTA

Clínica - Prótese - Cirurgja,,'Bucal
Raio X - Infra Vemnelho

Preparo 'de ,c�widades pela alta .'velocidade
'BORJ)EN AIROTOR S. S. WHITE

Consultót'j-o e Residêl[éia:
Rua J el'ônimb Go.elh-o, 16 - 1.0 an€lal' - Fone 2226

Exclusiv8tr1tlnte com 'horas marcadas

Dr. G tfIH�'.reil'o"lia Fonseca, ewpeciaHsta em Olhos -
QuvÜ!os·,_ Nariz é:G-a:1'iganta tem a sa'l1is(ação de comu

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

No momento. está '�rn .es,tudos de sua especialidade
em CURtT"'lBA. Ohde está ,at�ndendo seus clientes em

seu consultório, sitt> a :PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON
JUNTO, 207 - EDfFiCro JOÃO ALFR�DO CURITIBA

liGA WRDE�r SIA
Transporte de:>r(aJliS'" v

i x 11:

FlmI·01!ganização
Tráfego Mútuo com o "Tra-nS}'I'ol·t,es<Osni" e

"Tl'ansarco - Transportes Hodoviários"

Matr1z
FL�Ru&NÓPOUS

Fillal
SAO PAULO

Rua Anháia,n. 740
Telefone: 52.74-79

Agência _ SAO PAULO
Rua Itarlrí n. 61
Telefone: 9-37-84
End, Tel. TRANSVERDE

Rua Fco.o ToJentlno n. 11

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

,

"Agê.rrcla
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. ,99
Telefones:
32.17.33 e 32-17-37

End. Tel. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (FiUal>
CRICIUMA
ARARANCiUA

.
r

Atendemos as seguintes praças: Biguaçú, ·São,.h>sé,
São Pedro de Alcântara, Palhoç.a, Aririú,. SaÍiti:l,
Amaro da Imp.eratriz, Bom RétLro, Ul'ubici, 'São Joa
Q (J im,' P'a u lo' 'L'ope'!!, llhJjituba,' Làguna, Tuba-"ãi&,."Cri-
ci·umaj A raraneui, Lajes, Campo Gl:ande, 'teófilo.

Otoni, Teres6polis. NanuQue e _Pôrto�"AleJrre-

bOTE
y
/,

Vende-se ótimo lote, sito à rua Urbano SaBes,
áI1c 400 m2. Informaçé�s Edifício Monte.pio,
3.° andar'sala 305 _,_'fones 291 - 3426.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lo ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATAB.INA
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7MARTlNELLI ADQUIRIU SKIFF -00 FLORIESTA...:.. Foi coroada de êxito completo a missão de José Bonifácio·.Azev'edo Vieira em São Pau-
lo. (onseguiu o técnico do Clube Náutico Francisco M,artigelli encontrar um skilf para Manoel Silveira tentar, domingo, a conquista
da prova individual do (ampeonato Catarinense de Remo de 1960. A �mbarcação foi balilada com o nome de Vicenli Napoli e ad�
quirida por 45 mil cruzeiros Ipelo rubro-negro barriga-verde �o Floresta, clube dos mais famosos-de São Paulo e do país no setor dos
esportes amadores. Pesa o novo bar�o marlinelino apenas 121h quilos. O .próprio técnico do campeão, catarinense lJrovidenciou o

encaixotamento da embarcação que deve ler chegado onlem a esta (a,pital e já domingo estará rasgando as águas da baía sul tripula
do pelo maior sculisla de lodos 8S tempos. (om a aquisição do s'kiff crescem as possibilidades de vilór1ia de Manoel Silvara que devera
realizar éom o aldisla Otildo Lisboa um dos mais sensacionais duelos da hislória o remo de Sanla (alarina!
�SSS,.S%%S%,.:g%S%SSS"'S*SS%%"!ftí;<$=���,<,i.�;SS"SS%SSS'SSS%%S%S%sssS"SS%%SSSSSSSS:b'SSSSSSSSSitSSSt4SS%%%%SSSSSSS%S%SSS$"'S%S%$SSS%S%*%%sft,\."(.�

De ordem do Sr. Presidente-Delegado, são convo

cados os sócios do Centro de Irradiação Mental "Amor e

Luz", quites com êle e com o' Círculo Esotérico, para, de
conformidade com os Estatutos, se reunirem em as

sembléia geral, em sua sede social provisória, no pró
ximo dia 14 de novembro, segunda-feira, às 20,30 hs., a

peonato da ,-2· Zone
I
��7.ío�eo·p�':'C;����760à :1;i;::/6d1� nova Diretoria -para' o

Fpolis. 3/11/60.
. -'

João Corfú Secretário
tio. O Figueirense continua' ---------------------,..----------''-,.----------------,---

�� ��:f;��:�:�,���:�:� ,Campeões.Catarinenses de·Remo
o Paksandú em sua casa e

I
-.

4 RElMOS COM TIMONEIRO ra, timoneiro e remadores Aldo Pereira, Alfredo Es.
enquanto que o Carlos R�' O Campeonato Catarinense de quatro com timonei- píndola, Alcides Rosa e Sidney Nocettí.

-

{Lux firmou-se ainda iI1:als 1'0 teve sua instituição no ano de 1918, sendo disputado 1933 - ALDO LUZ - Moacir Iguatemy da Silvei
na terceira colocação ao ba- até o ano de 1930 em ioles franche. De 1931 até os nos- ra, tirnon s íro e remadores Aldo Pereira, Alfredo Es
ter o Olimjpco por 6x1, num sos mas foi disputado em outvriggers. Eis os seus ven- píndola, Luiz Horn e Alcides Rosa.

.

magnifico resultado para cedores. Ul34 - RIACHUELO - Déco Couto, timoneiro e

"uas cores. 1918 _ RIACHUELO - Alfredo Muller, timoneiro remadores Walter Schlegel, Joaquim Oliveira, Otavio
Eis então a situação dos e remadores 'Daniel Guedes, Alberto Muller, Carlos Ga- Aguiar e Orlando Cunha.

clubes, em números, perten, luff e Fioravante Chirighini. _ .....
1935 - RIACHUELO - Dé2io Couto timoneiro e

centes a segunda zona: 1!)19 _ MARTINELLI - Acioli Vieira, "timoneiro remadores João Azevedo Vieira, Joaquim Oliveira, Otá-
1.0 IUIar: Marcílio Dias, e remadores Osman Torres, Jorge Portela, Alípio Ma- via Aguiar e Orlando Cunha.

com 5 jogos; 4 vítórras, 1 chado e .Rafael Linhares. 1936 - RIACHUELO - Décio Couto timoneiro e

empate, 9 póntos ganho e 1 1920 _ ALMIRANTE BARROSO, de Itajaí - Ma. .remadores Rodolfo Dien, Joaquim Oliveira, Otávio
ponto perrido. 14 gols a ra- rinho Lino, timoneiro e remadores Amâncio Coelho, Aguiar e Orlando Cunha.
vor e 4_contra. Saldo de 10 Aníbal Cava, Primo Uller e José Gall. 19-37 - Não houve disputa.
tentos. 1921 - MARTINELLI - Acioli Vieira timoneiro 1938 - Adolfo Chirighini, timoneiro e remadores

e remadores Alípio de Castro, Jorge Portela', Lesvegil- Walter Schlegel, Joaquim Oliveira, Alcino Millen da

do e Osman Torres. Silveira e Orlando Cunha.
.

1922 - Não houve disputa. 1939 - RIACHUELO - Adolfo Chirighini, timo.
1923 - RIACHUELO - Júlio Moritz, timoneiro e neiro e remadores Walter Schlegel, Joaquim Oliveira,

remadores Alberto Muller, Max Muller, Emilio Mund e Otávio Aguiar e Orlando Cunha.

Rodolfo Mund. 1940 - MARTINELLI - Aciolí Vieira, timoneiro

1924 - INão houve disputa. c remadores Walter Wanderley, Jales Tinoco, Adolfo

1925 - MARCILIO DIAS, de Itajaí - Luiz Reis, Santos e Alfredo Oliveira.

timoneiro e remadores João. Tabalipa, Pedro Santos, 1941 a 19.46 - Não houve disputa.
João Carolino e José Corbetta. 19,47 - RIACHUELO' - Décio Couto, timoneiro e

1926 - MARTINELLI - Acioli Vieira, tomoneiro
-

remadores Walter Wanderley,
-

Otávio Aguiar, Joaquim
e remadores Antônio Selva, Altamiro Andrade; Her i- Oliveira e Altino Régis.
berto S:: hmidt e Alfredo Oliveira. 1948 e 1949 - Não houve disputa.

1927 - ALMIRANTE BARROSO, de Itajaí - Raul 1950 - Aldo Luz - Moacir Iguatemy da Silveira,
Thiene, timoneiro e remadores Afonso Zaguini, José timoneiro e remadores Hamilton Cordeiro, Sady Ber-
Gal! J'únior, Primo Uller e Carlos Seára, ber, Antonio Boàbaid e Arnaldo Chirighini.

1928 - ALMIRANTE BARROSO, de Itajaí - Leo 1951 - MARTIINIELLI - Acioli Vieira, tomoneiro
Thiene, -timoneii'õ' e remadores Afonso Zaguin i, José e remadores Manoel Silveira, Walmor Vilela, Orildo
Gal! Júnior, Primo Uller e Carlos Seára. Lisbôa e José Azevedo Vieira,

1929 - MARTINELLI - Santino Brites, timoneiro 1952 - 3 páreos - ALDO LUZ - Moacir Iguate,
e remadores

.
Eu.clides Dias, Saul Gi"nzo. Heriberto my da Silveira, timoneiro e remadores João Artur Vas,

Schmidt e Rafael Linhares. concelos, Francisco Schmitt, Edson Westphall e Sady
1930 - RIACHUELO_ - Décio Couto, timoneiro e Berber. MARTINELLI - Acioli Vieira, timoneiro e Te.

remadores Orlando Cunha Alberto Moritz, Max Muller madores Walmor Vilel3l, José Azev€do Vieira, Edlon P.
e-Eduardo Muller. '

'

dos Santos e José Carlos Tolentino de SOijza. MARTI-
1931 - ALDO LUZ - Moacir Iguatem:y da Silvei- NELLI - Acioli Vieira, timoneiro e remadores Manoel

ru" timoneiro e remadores Otávio Aguiar, Alfredo Es- Silveira, Alfredo dos Santos Filho, Orildo Lisbôa e Edi

píndola, Alcides Rosa e SidneY Nocetti. TremeI.
•

1932 - ALDO LUZ - Moacir Iguatemy da Silv,ei- 1953 - 2 páreos - ALDO LUZ -: Alvaro Elpo, ti-
moneiro e os remadores Hamilton Cordeiro, Francisco
S.:hmidt, Edson Westphal! e Sad'y Berber, ALDO LUZ
- Alvaro Ellpo, timoneiro e os remadores João Artur

Vasconcelos, Francisco Schmidt, Edson Westphall e Jo
sé Azeve,do Vieira.

-

1954 - ALDO LUZ - Moacir Iguatemy da Silv�i
ra, timoneiro e remadores Hamilton Cordeiro, Francisco
Schmidt" Edson Vestphall e Sady Berber.

1955 - ALDO LUZ - Alvaro Elpo, timoneiro e

remadores Edson Westphal, Francisco Schmitt, Gleno
Schrer e 'Osman Boabaid'.

1956 - ALDO LUZ - Alvaro Elpo, timoneiro e re

madores Edson Westphal, Francisco Schmitt, Ralil
Boabaid e Osman Boabaid.

1957 - ALDO LUZ .:.:: Alvaro

A situacão do Ca
,

M. Borges \ grande surprêsa, qual seja a

Atingimos a quinta rodada vitória do Cimenport d!ante
'c'o certame estadual de f'u, I do A\f:.ü por 3x2 nos pró
tebol, apresentando uma

I
prios s�mínios d� adversá-

Aqui está, em síntese, o va e arrec. dação de cr$
que foi a quinta rodada do 19.300,00.
campeonato l)<;,tarinense de Anormaljdat es não houve.
futebol, apresentando resul- Jogo n.? 3 - Marcíl'lo Dias 3

tados surpreendentes, como x Figueirense 1
foi o caso do triunfo do Cio

.. Local: Estádio "Dr. Herci

menport sôbre o Avaí e as lio Luz", em Itajaí.
vitórias por goleada do Car., 1.0 tempo: Mar�ílio 3 x

los Renaux diante do olím-I X 1. Final: Marcílio Dias 3 x

pico por 6xl e ':'0 Palmeiras Figueirense 1.
ante o l�:.\isandú por 4x1. Va. Goleadores: Idésio aos 30

mos então aos detalhes téc- segundos - Renê aos 13,
ni .os dos encontros. Aquiles aos 36 paiü Os ven,

Jogo n.? '1 - Palmeiras <I, X cederes e Wilson aos 24 pa,
Paisandú 1 ra os vencidos.

Local: Estádio da Baixada, Quadros: Marcílio Dias:
em Blumenau. Zé Carlos; Anton.inho, Gil-

1.0 tempo: Palmeiras 2 X berto e Béco ; Clsuson e

O - F'inal: Palmeiras 4 x Joel; Renê, Idésio, ,Aquiles,
IIJisandú 1. Laranjinha e Manéca,' Fi.
Goleadores: Mima 22 guirense : Djalma; Osni TrL

Dinho aos 39-38 e 40. Nilton lha e .Ciro; Mareio e Anje!
Cr,l:.\ts fez o tento c os orus- tAliproj.; Telmo, Wilson, Ser , 4.0 lugar: Paisand-ú COQ'l'!, 5
quenses. �io, Péi·eréLr:.\ e RorialSo. íosos: 1 vitória, 2 derrotas e
Quadros: Palmeiras: Lar., r �rbitragem �e Jair de =. 2 empates. 4 pontos ganho e

gura; Roberto, Lázaro e Fer, za e arrecaaçao de crS .,.. 6 pontos perdidos. 14 gols a
nanrlo Cruz; De Lucas e Clo- 26.170,00.

_

.1:.\,vor e 15 contra. Déficit 1.
doaldo; Mima, Jonas, Dinho, Anormalidades: Márcio roi 4.0 lugar: Avaí, com 5 jo ,

Paraguaio c Albano. Paisan_ expulso' por re.Iarnação. gos: 2 vitórias, 3 derrotas.
dú: Zé Carlos; Valdir, Vila_ JogO n.O 4. - Avaí 2 x 4 pontos ganhos e 6 pontos
ci e Ilton; F'riaça e Walace; Cimenport 3 perdidos. 9 gols a favor e 11
Nilton Chats, Alderi, Juli? Local: Estádio "Dr'. Adolfo contra. Déficit: 2.
nho, NPo e Godebertu. Konder", em Fpolis,
Arbitro: Lourival Mossi- 1.0 tempo: 1x1. Final: Ci�

rrann. Arrecadação:'e crS .nenport 3 x Avaí 2.
31,800,00. Goleadores: Nelsi (penàl:-

U aos -20 m - Betinho aos

J6 - Telê Cos 7 - Lalú aos
5.° lugar: Figueirense, com

:J e Cláu ::'10 aos 15 de pe-
nal ti.

5 jogoS; 1 vitória .. 3 derrotas

Q d . C· t Na-' e 1 emt:.Ltte. 3 .p.ontos ganho
ua ros, lmenpor:, ..-

Z"'l'eno,' N h M I'
e 7 pontos per:;ldos. 7 gols

- on o, ore 1 e ',- , . _

Renaux ,.,.
.

h N I' Z
.

h
a favor e 12 contra, Defl�'lt D.

,v�arzm o; e SI e eqUln a' 'I •

Renaux A
.

L l' N'lt 'T' I"
' 5,° lugar: Clmenport com

can a_u 1 on, � e e e, ,

'

Ic:r'l' '(nl'l' ) A" J
- ,5 'Jogos; 1 vitoria 1 empate.�e 10 V1 1 l'ion. vm : oao- I '

.

h B' h B M'
. I e 3 derrotas. 3 pontos ga-

Zln o; ln a ol1lga e 11'1-

1 CI' j.' Ab I d
I nho e 7 pontos perdidos. 7

n10; aUllO' e ,e ar o· \

Moacir, Nilson, Betão, vad"
'gols a favor e 12 contra. Dé-

1-
ficit: 5,

:1ho e Bctinho,

2.° lugar: Palmeiras, com

5 jogos: 3 vitórias, 1 derro
ta 'e 1 empate: 7 pontos ga
nho e 3 pontos perduios. 11

gols a favor e 12 contra, De
ficit: 1.

3.° lugar: Carlos Reneux

com 5 jogOfi; 3 Vitórias, 1

derrota e 2 empates. 6 pon
tos ganho e 4 pontos perdi
dos. 15 gols a favor e 'ti con
tra, Saldo: 9.

4.° lugar; Olímpico, com 5

jogos; 1 vitória, 2 empates.
4 pontos ganhos e 6 pontos
perdidos. 7 gols a favor e

11 contra. Déficit: 4.
Anormalidalles: Não houve

JOgo n.o 2 - Carlós Renaux

6 y Olímpílco 1

Local: Estádio Ausgusto

,

Bauer, em Brusque.
_ 1.0 tempo:.. Carlos
2xO. Final: Carlos
6 x OlímpiCO 1.

Goleadores: Ivo�aos 30-
, Petruski 31 - Ivo aos 9 -

Quatorze aos 34 e 35, Schip
pmann fez o ponto de honra
dos vencidos.

,

QU3idros: Carlos Renaux:
Adc:lbC'rto; Sarará, Afonsi
nho e Merízio; Sardo e Ivo;
Petruski, Ai"ino, Pereirinha,
Teixeira (Quatorze) e Aga
chado. Olímpico: Bernardo;
Acari, Ni�son e ManInho;
Hélio e Aduci; Valdir Lazi.
ta, Orion (SChiPP�lann),
Jango :' Nanico.

Arbitragem de Wilson Si1.

Arbitragem de Iolanrlo r{o
Jrigues 'e arreLtdaçao de
:::1'$ 21.220,00.
A,normaliJ:Jades: \Cláudio

ioi expulso por agressão.
'LE A

'Pandrama
A REVISTA' DO PARANÁ

em tôda$ as 'bancas
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E S O T E R I S M O - Convocação

Ava-í e Figueirense, os dois representantes da ca

pital do Estado da fórma irregular como 'vêm atuando
irremEdiavélme�te fóra da �egunda etapa I do Estadual.
O Avaí após conseguir uma maíus,cula vitória nos do
minios do adversário ou seja em Brusque, ,caiu inespe
radamente para o, lanterna, o Cimempor�, em plêno es

tádio Adolf.o. Konder, Ipor 3 x 2, noutra jornada das mais
. negras. Enquanto jsso o Carlos Renaux atuando em

seus dominios goleou ao Olimpico por 6 x 1. Também
em Blumenau o Palmeiras goleava ao Paisandú por
4 x 1, num resultado devéras surpreendente. Fina,_1men
:e o Líder, o Marcilio Dias, passou bem pelo Figuei
rense por 3 x 1.

x x x

Na próxima rOdada do campeonato. estadual, no

Dl'élio principal da rodada, ,o líder, o Marcilio Dias, es

tará sendo recepcionado pelo Avaí, que assim terá a

grande chan,ce de se redimir de seus grandes pecados,
8viden�iados no cotejo de domingo quando 'Perdeu bisO
nhamente para o Cimemport. por 3 x 2. O Aváí, nin.
guém pode ne,gar, teve até o momento maior número de
defeitos do que _ virtude, mantendo·se todavia no quar
to posto ao 1ad,o do Paissandú e Olimpico. ,�urge a

g'1'ande chance de mostrai' o quanto vale e o quanto pe
sa. Do.[l1ingo, o onze marcilista conhecerá por certo um

Avaí mais ,coeso, mais lutador e mais técnico. Pelo me

nos esperamos nós da imprensa, e o público em geral.
No jôgo número dois, o Carlos Renaux, dará combate
ao Palmeiras. Portanto terc'eiro e'- quarto colocado em

chóque. No prélio seguinte o Olímpico receberá a VIsita
do Paisandú na pugna entre terceiros colo,carlos. E por
último o Figueil'ense voltará a se exibir em Itajaí, ago
ra enfrentando ao Cimemport que domingo ,conseguiu
sua primeira vitória ante o Avaí, nos dominios do ad
versário. 'Duélo de lanternas, lutando cada clube por
entregar ao seu antagonista, o indesejável tí,tulo.

M. BORGES

�lpo, timoneiro e

remadores Hamilton Cordeiro, Francisco Sehmitt, Wil
sOn Boabaid e Kalil Boabaid.

1958 - ALDO LUZ - Alvaro Elpõ timoneiro e

remadores Dionísio Schmitt, Manoel Joãb Teixeira, Dé
cio Mas:::arelo e Sad'Y Berber.

1959 - MARTINELLI - Jobel Furtado, timonei
i'O e remadores Odahir Furtado, Alfredo dos Santos
Filho, Cláudio Santos e Francisco Cirilo Corrêa.

(Do arquivo do jOil'nalista Pedro Paulo Machado)

Atencão (andidalos ao (oncurso
•

de Fiscal da Fazenda
, PONTOS D'E CONTABILIDADE especialmente ar·

ganizados para o CONCURSO DE FISCAL DA FA
ZENDA DO ESTADO, que será reaiizado em dezembro
vindouro.

Os interessados devem dirigir-se à Editôra BiN

Ltda., 'à rua 7 de Setembro, nO 16 que atende pedidos
do interior mediante a remessa de' quinhentos ,cruzeiros.
------- ----_._-- -----

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

TRATAR NESTA REDAÇÃO COM O SR. MANOEL
BITTENCOURT..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Emen�a �o ii�er �a � o N salyou sua banca�a �e Ira�orosa �errota
Foi frazldo ao debate

_

do bem comum de Santa Ca- enquadll.Ám na mensagem sas Lssumidas com a vo;
plenário o projeto governa, tarina. e outras que deturpam seu lorosa gente :d'o extremo
mental 275-60, que díspoe O deputado Lauro Locks alto sentido. oeste que por qiatro vezes
sôbre o quadro especial do em suas considerações de, consecutivas Q escolheu
magistério e ,:::á outras pro , clarou que a efetivação de Posto em votação o pro, como seu representante na
vidências e, que

� rec�beu professôres diaristas com jeto e, não rontando rom a Assembléia Legislativa. Os
emendas altamente ltsívas um -ano apenas de 'serviço maioria o deputada Romeu seus ':.ompromissos, os quais
ao seu conteúdo. será O' fechamento ,dias por- Sebastião Neves líder do tem procurado honrar ,e
O prímeíro .orad?r a de_. tas do magistério aos tutu. Govêrno, salvou a derru, dignificar são: ampliação

bater a matena roí o depu, ros normalistas. bada das emendas ao upre- da nossa rêde escolar,
tado Lauro Locks, que mais Concordou com a criação sentar, em última ínstãn, possibilHIlndo que todos os
uma vez dlcmonstrou seus de mais duas delegacias de cia uma emenda ao referi- filhosl dos nossos trabalha-
conhecimentos nos probla- Ensino de vez que élas já do �projeto. res e colonos possam adqul,
mas relacionados corq; O' existem de fato. faltando rir conhecimentos oue lhe
ensino público ,('Je nosso

apenas críacão oficial, ESTIVALET PIRES: DEVE_ assegurem mais facílídade
Estado. legal mais não deixou de MOS AMPARAR A COLE. na luta pela ,sobrevivência,
Durante sua explana���o manÜ,estar sua repulsa TIVIDADE CATARiNENSE a instalacão de uma rêde

Siest�cou a [rnportãncá, da pela emenda parlamentar E NÃO UM REDUZIDO de rodovias que possíbilítem
seltçào ,entre, os e.lem.ento� que visa efetiva� todos os GRUPO. 101 inter_ligação das nossas

que PI.et�n.(.em ingressar 'd:elegados die ensmo, quan- Durante a Hora do Ex- várias regiões produtores
no magistério, sob pena de do esta função é essencial- pediente de sessão de on , com os grandes centros
haver retro��sso no pro; mente de confiança. Estra., tem ocupou a tribuna o consumidores; uma assís
cesso educaclOnal do Es; nhou também, a criação de lídel: do PSD, deputado têncía mais presente à nos,
tado. majs um cargo ,cl.ie ajudan- João Estivalet Pires, _ que sa agricultura, que. tanto
Declarou estar de pleno te de serviço pois não na oportunidade abordou tem eontríbuído para o

acôrdo com -. aprovaçao vê motivo parà esta atítu- com muita propriedade pro, nosso 'enriquecimento.
do projeto orígínal, de vez de salvo criacão de novos blemas da mai,s alta ím- Confessou ser culpa sua

que o mes,n:!o cria cargos, ,estabelecimentos de ensino. portàncía 'x:.lJ.ra o desenvoL também êste esquecimento,
altera vencíenentcg Q da Concluiu afirmando que vimento do nosso Estado. bem como de toda Assem,
outras providências_ neces- existem emendas que se Analisou demoradamente bléia que não tem djnamí-
sá rias a sua evolução, mas .3, atuação da Assembléia, do Os seus trabalhos no
criticu veementemente mui opor-tunidade em Que de- solução de tão graves e an,
tas das apresentadas que SO ACA'RY EXP,O-E clarou não ter o Poder Le- gustiantes problemas. Am,
virão criar obstáculos pa- gíslatívo catarjnense rea, parar e assistir nossas
ra o ensino catarinense.

PELA 40.a V'EI
lizado um tral.b.lho em 'ron- fontes -produtoras e asse-

Um exemplo dos obstáculos .junto em favor da popu- gurar o bem estar e p pro-
que s,erão cria'�:os por til_ lacão catarinense. gresso de toda uma região.
gumas emendas é a efetiva_ No Edifício do IAPC. àn. Afirmou ter eSl1:o�hdo to- Em aparte, o «íeputedo
cão de professores com dar térrea, na rua Padre do o seu poder de persua, udenísta Adhernfar I Ghísí
apenan um ano ,c:.'e exerci.

" Miguelinho, ontem à� 14. são, a fim de conclamar díscordou das consíderaçoc;
cio de função. horas com a presença Os representantes do povo díspendídas pelo líder do

EI).1 aparte, o líder do de ()vultado número ,de a tomarem atituld!es f::on- PSD.
PTB, 'c]'eputado Evilásio autoridades cívís, militares dizentes com os mais altos Respondendo a êste a;
Caon, afirmou ser neces,. . e eclesiásticas, 'foi ínaugu- interesses CJJ.. nossa coletr, parte, o deputado João Es
sário a um estud!o miais ,pro- rada a 40a Exposição de vidaidle. tivalet Pires afirmou que
fund'() das emendas, tendo Pintura do artista catari- Sabe oUe os deputados da até o presente não foi rea-
em visto --1) perigo de uma nenSe Acar:y Margarkh. ,situação- tem a necessá- liza.do um trabalho {te
vir contradizer a outra. A Exposição, que é cl'edi- ria capac�d8!�:'e e ombridade equipe para a solução ,dies_
Aliás', declarou ser favorá- cada ao Governador do de arcarem com a respon- tes problelrr.hs.
vel ao projeto original pois Estado, sr. Heriberto Hulse sabilidade pt:'los atos pra_ Apárteando ° orador, o
êle pretené'!e ,efetivar pro-- e Celso Ramos .. governador ti .!Jdos na Casa do Povo, deputado Evilásio Caon,
I.lS afirmativas de Santa eleito estará aberta dia- sómente lamenta Que os ltd'er do PTB� reconheceu o
com cinco ou mais anos de riamente, das 9 às 12 e :d'as deputados 'é"Ja situação não trabalho isolado dos ,o'epu
serviço, e esta tem sido 14 às 22 horas, com entra- 'equacionem os proolemas tados, mas' no conjunto a,
justamente a mel.1.l, da Opo- ,6,'a franca. catarinenses como êle' e Assembléia ':.ai dia a dia
sicão na Ass,embléia Le- \Compõem a exposlçao seus dejJJ'ais colelg'as c]le 0_ em erros crassos que a de,
gislativa. nadá menos de 45 quadros, posição. "t.creditam perante o povo

-

Continuando as suas oh- muitos dos auais jâ expos- Destacóu primordial im-

servações o deputado Lau- tos em anos anteriores. portãncia às suas promes-
1'0 Locks concordou com
as afirmativas 'e Santu

Catarina, :pois, do (

todo o trabalho até aqui
realizado terá perdido Q
seu real valor.
Aparteando novamente o

orador, ° deputado Evilá
sio Caon declarou que o de_
sejo manifesto pelos auto_
res ,c:'as emend'as é apadri_
nhar cabos eleitorais e a_

migos pessoais, e üão o

c O N V I T E
O Cent.ro Acadêmico "XI

de Fevereiro:' convida os

senhores prof.essores, aca_

dêmicos e demais intere9_
sados, .para a Conferência
do Dr. Carlos de Araújo
Lima, autor de "Os Gran ..

des Processos do Juri", na

próxima sexta-feira, dia
11, àfl 20 (vinte) horas no

salão nobre da Faculdade
de Direito, sôbre o tema
"Autenticidade do Juri".
FlorIanópolis, novembro

de 1960.
Ernani Bd.�e1'
Presidente

Testamento em sur�ina
SILVEIRA LEN�I

Enqm.nto o Poder Federal, deixa
divulgar e transmitir, ·em todos os seus

pormenores, os últimos acontecimentos
- graves por sinal -, que possível
mente redundarão em estado de SI

tio, o.casionados pela gréve geral,
irrompida ontem, e que se �lastra pelas
,principais Capitais do PaIS, o Poder
Legislativo- de Santa Catarina, proíbe,
tolhe recusa a divulgação, a transmis
cão-dos trabalhos que se realizam na:

quela Casa, nos dois últi.mos �ias. Não
desejamos comparar a IdentIdad� de
ocorrências mas tão somente, regIstrar
a supressâ� de liberdade, impingida
pelo Presidente do Legisla.tivo, com a

c onivência do bloco govermsta.
Ato Ílljustificável, deprimente mes

mo, pois justamente nas sessões onde
entrou em cena o cabuloso e ve.rgonhoso
Su'bstitutivo ao Projeto-Resolução 7/60,
de autoria do deputado Paulino Búrigo,
,criando o novo quadro de -funcionários
(novos cargos) e �ü�e�tando os ven

cimentos dos funClOl1al'lOS da A.ssem
bléia Legislativa, o Presidel1te Braz Al
ves corta as costumeiras transmissões
rad'iofônicas, sem maiores ale.gac?es. _

De tôda maneira o SubstItutIVo nao

foi à consideracão cio plenário no dia 7,
p.orque o TÉCN-ICO DO TIME GqV�R
NISTA deputado Collaço de OlIvelra,
vendo �el."tamente a reação dos oposido
nistas da Casa e da opinião pública, re
solveu enrustí-Io, para apresentáJlo na

outra sessão no dia 8, ,com patranhice
divisóri�, isto é, com o intúito de repar
tir a RELEVANTE matéria em dois Suo
bstitutivos: um criando o novo quadro
de funcionários, outro, relativo ao au

mento dos ven.cimentos dos atuais fun
cionários. Assim o famigerado projeto,
voltou ràpidamente i't .Comissão de Cons
tituição e Justiça. flcal�do ,convocada
para ontem mesmo, a noite, uma nova,
palpitante e rendosa SESSÃO EX
TRAOR'DINÁRIA. Tudo, na melhor ma
neira de Onerar o Estado, seja no au

ménto dos gastos que o' Projeto acar

retará, e com as tais .d'e sessões extra
ordinárias, que dão mais dinheiro do
que "banca de bicho".. .

Fazemos questão de regIstrar com

veemência a atitude do Presidente do
Poder Legislativo. que ,contraria os

direitos e as prel'Í'ogativas dispensadas
à imprensa falada c escrita (a nª,o se,r

no caso de votação de panamá), no

mistér de informar o povo. Vale res

saltar a oportuna 'e vibrante interfe
rência: do deputado Evilásio Caon, que
da tribuna. colocou o Presidente em

brios, diante do seu ato parcial e fac
cioso, tendo .0 Cultor dos Panamás, per-.
dido a sua lívida e sepulcral apar�ncia,

I
para se retirar da Mesa, em ato contí-
11 no, todo l�uborizado.

, Ontem, na mesma sessão, a normal,

I � a extraordinária 'que rende algUnS,

cabrais, o líder da minoria, de�utado
Estivalet Pil'es, subiu à tribuna. para
referendar o que tôda a comunidade
,catarinense está pensando a respeito
do seu Legislativo. Entre as muitas
verdades exaradas' (veja-se o comen

tário do seu discurso em outro local
desta ,fôlha), .patenteou o que vimos
afirmando há muito tempo em nossas

colunas:. o desprestígio e a increduli
dade no Legislativo. \Salientou o líder,
que a culpa cab_e aos deputados, ,como

,também a ,êle orador, pois nunca os

parlamentares catal:inens'es se u:p.i.ra�,
par uma vêz que fosse, para relvmdl
.carem por problemas que se dirigissem
aos anseios de progresso (escolas" es

tradas, incremento à produção agrícola
e industrial etc ... ) das populações
interioranas, verdadeiro alicerce da re

ceita estadual. Condenou os métodos
em uso, orientados por grupos mino
ritários, que constituem verdadeiras
sinecuras e escritórios empreguistas.

O líder do govêrno. deputado Se
bastião Neves, foi ii tribuna para ,con

cordar com tudo, inclusive, foi réu
confesso, /despropositalmente,

- das ma

quinações testamentárias e dos Proje
tos panamás. Disse que o desprestigio
dos legislativos, ocorre em tôda a Amé
rica do Sul (?), e que a nossa condição
de País subdesenvolvido, faz com que
mantenhamos o regime' de empreguis
mo.

,O deputado chumbado, aliena os

seus êrros e os da sua bancada, para
todo o ,continente ameriCa1lO. Bonito!
Geográfico até! Se o nobre deputado
acredita que estamos nos 'conduzindo
errôneamente nesta política c1iente
lista, por que persiste no êrro. Por que
não combate a instituição clientelista?
Por que não volta.os seus olhares para
o futuro, no rumo da moralizaçã,O dos
costumes e no aprimoramento da mis
são política? '

Não. o deputago líder da maioria
(maioria de (1) um), porta voz dêste
govêrno em.preguista ,e destruidol:, con
funde-se na sua posição de rePresen
tante do .govêrno. Diz ,coisas sem nexo,
e para saída inglória, culpa a impren
sa, como inventiva e deturpadora das
ocorrências e lambanças assembleia
nas. Quem foi que inventou os :pana
más, os testamentos, os Projetos esca

broso�, os emprêgos sem número, ,car

gos de médicos (4) e Assessôres (2),
dentistas (2) farmacêuticos, radiolo
gista, aumentos para diretorias ( mais
de 30 milhões anuais para o erário pú
blico). fomos nós, foi a imprensa que
noticia estas barqarida/des? Foi a T�ádio
que o marcial Presidente e as bancadas
governistas, silenciaram no recinto da
Assembléia? A rádio que transmitia,
a viva voz dos autores e inconseguen
tes de,1.)utados?

Não derramem as bilis das vOssas
consciências sôbre nós, senhores depu
tados que se banqueteiam no final dês
te 'govêrno! Não ,cometam (} desatino de
culpar-nos pelos vossos desejos de fa
zerem êste macabro testamento em
surdina!

de Santa catartna. Muitas
,filedl1das adotadas são de in
terêsse de minorias inex
pressivas em detrimento ,de
uma grande coletividade
�.nsiosa pela trabalho dos
seus representantes.
A um' aparte do d�eputado

Adhemar Ghisi, que cita.
va o esforço desenvolvjdo
para a solução de proble
ma do carvão, o deputado
João' Estivalet Pires per
guntou àquele deputado
udenista o 'que foi realí,
zado pela hgricultura... e

a resposta não veío,
Abordou a excessiva cria,

ção de cargos que vem o
nerar de maneira profunda
o erário ,estadual.
No caso do carvão não hou,
ve manifestações ppulnres,
mas agora toda opinião
pública está. atenta. Antes
de serem criados os cargos
os legisladores de Santa
Catarina devem Pensar em
'atender as fontes da pro.
ducação Que possibilitam
aumento sensível na arre

cadação estadual.
Não é contrário a me

lhoria de vencimentos de
funcionários, mas é contra
a criacão de Sinecuras. Com
o numerário gasto por al_'
guns cargos ,çr�ldos, em a

penas um ano, poderiam
ser mantidos no interior
serviços do mais alto sen
tido público.

CONVITE
O CENTRO ACADÊMICO

"XI DE FEVEREIRO",
convida os senhores Pro.'
fessoTes, acadêmicos e a_

mig08 do saudoso, Pe. Er_
nesto Seidel, para a missa
'que mandará celebrar em

intencão de sua alma, no

próxilno dia 16 (dezesseis),
quarta_fe1ra, às 8 (oito)
horas, na capela do Co
légio Catarinense.
Antecipadamente agra.

dece o comparecimento.

ADEMAR FEl ASSIM!
DECRETÓ N° 3.552 - de 9' de abril de 1957

Dispôs sôbre dispensa de servidores Municipais e

dá outras providências.
. Adhemar Pereira de Barros, Prefeito do Município

de São Paulo, usando das atribuições que lhe são con

feridas por',lei,
'DECRETA:
Art. 1°) - Fi,cam dispensados a partir desta data,

os servidores nomeados ou ad'mitidds:, sob qualquer for
ma, após 31 de outubro -de 1956, com exclusão, única
mente, dps extranu:merários diaristas, g_ue estejam, é,e
tivamente, exercendo funções braçais.

Art. 2°) - Ficam revogadOS os reenquadramentos
ou aproveitamentos de extranumerários, mensalistas e

tarefeü'os, efetuados, sob qualquer titulo, a partir de

31 de outubro de 1956 assegurado aos que antes da ci

tada data, já eram servidores;, o l'etôrno à situação fun

cional anterior e ressalvado o disposto no' art. l°,

§ 1°) - Fic'am igualmente revogados os enquadra
,mentos ou wproveitamento de funcionários efetivos na

situação de extranumerário, realizados 'sob qualquer tí
tulo depois de 31 de outubro d'e 1956, ficando-lhes tam

bém assegurado o retôrno à situação funcional an

terior.
§ 20) - Retornarão, também, à situação funcio

nál anterior, os extranumerários diaristas enquadrados
Ou aproveitados a partir de 31 de üutubro de 1956, em

séries funcionais de mensalistas.
Art. 30) - Ficam declarados sem efeitos os atos

realizados após 31 de outubro de 1956 e que, com base
no art. 30 das Disposições Transitórias da Constitui

ção Estadual e na lei nO 3.841 de 1950.
Art. 40) -"- São excluido,s do disposto 110 art. 1°

dêste decreto os professores que, nesta data, estive"
rem no efetivo exercí.cio do magistério primário ou no

de ftínções a êste diretamente ligadas.
Art. 5°) - Êste decre_to -entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as dis.pósições' em COI1-.

h·ário.
Prefeitura Municipal de São Paulo, aos 9 de abril

de 195"11, 4040 da fundação de São Paulo.
O Prefeito
Adhemar Pereilra de Barros

,

R'ESULTADO GERAL DAS EL'EIÇÕES R'EALIZADAS EM,.3 D'E OUTUBRO DE
1960, PARA OI GOVERNO DO ESTADO DE SANTA (ATARINA

ELEIÇÃO PARA SENA
DOR DIFERENÇAS EM

1958
IRINEU

MUNIClPIOS DA ZONA:
SUL

SUFRÁGIOS
CELSO IRINEU

·16.,0 Distrito Rodoviário Federal do
Departamento Nacional de Estradas

de Rodagem .- C O N V ITE
o Engenheiro-Chefe do '16.0 Distrito.

Rodoviário Fe{(eral tem a honra de convi
dar as autoridades federais, estaduais, mu
nicipais � o pOVO em geral para assistir, em
Joaçaba, nesta data, às 9 hs., as solenidades
da inauguração do trêcho 'da BR-36 que li
gBl aquele município a Xanxerê, e às 11 ho

ras, em Itajaí, a Ponte sôbre o rio Itajaí-Açú,
e que serão. presididas pelo almirante Erna
ni do Amaral Peixoto, Ministro da Viação e

Obras Públicas, representando S. Excia. o
P r e s i d e n t e da República, dr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira, comparecendo tam

bém o Diretor Geral do. D�ER: dr . Carlos
Pires de Sá.

Antecipadamente, agradece pelo com

parecimento.
DR. ELPIDIO COSTA DE SOUZA,

Eng.o-Chefe dó 16.0 D.R.F.

,

Florianópolis, Quarta-feira, 9 de novembro de 1960

Há muito hospital do interior que não conta

com mais de dois médicos para atender um' gru,po
'humano de 10.000 e mais almas.

A Assembléia panamenha de Santa Catarina
vai ter SEIS médicos, a 55 mil ·cruzeiros mensais,
afora.. os alhos e bugalhos.

iNião há exagêro nisso. Tudo intriga da oposi

ção. A verdade é que com apenas seis médicos, a

egrégia e calenda As,t>embléia não ,conseguirá pôr
em dia as licenças para tratamento de saúde dos

seus funcionários.
Cabe, 'pois, 'emendar o �rojeto, acrescentando mais

outra meia dúzia de, esculápios, ou dúzia e' meia. de
les. É que muitos dos nobres e honrados senhores

representantes da maioria pre'cisam de assistentes.

Especializados em psiquiatria, naturalmente.
Também é penuriosõ o número d'� dentista':

dois. Como pensam os ,eminentes Panamenhos, não

é .possivel. Dez, no' mínimo. Para manter-lhes bem

afiados os dentes, a modo de poderem sempre não

apenas cortar mas navalhar o Tesouro. Uma As

sembléia que se respeite deve de ,contar com deze-

,nas de bocas ricas. E essas exigem ti'ato diário,
para não émpobrecerem.

Errado também o númerO de tradutores de

línguas. Um só, quando já existem, só ,para o Es

tado, dois aqui na Capital. E só de alemão e inglês.
E as outras? O francês, o italiano, o espanhol, o

,chinês, o português, o guarat:J.i? E o Tupi, quem o

traduzirá? ,

Panamá! Bobagens!

-

��
!

ELEIÇÃO PARA GOVER
NADOR - DIFERENÇAS
CELSO IRINEU

CELSO

MUNICíPIO NOVO
f.197
519
592

ArmazeÍn
Araran;guá
Braço do INorte
Criciuma
Grão Pará
Imaruí
Imbituba ('H. Lage)
Jacin,to Machado
Jaguaruna
Laguna
Laura Muller
Nova Veneza
Praia Grande
Orleães
Rio Fortuna
Siderópolis
Sombrio
Tubarão
Turvo
Urussanga

ISOMAS .

DIFERENÇAS .

3.125 1)57 62
719 3.214

1.298
. 1.502

7.595 4.137 3.458
827 412 415

2.645 2.093 552
, 2t094 1.087 1.007
1.009 838 171
1.793 782 1.011
3.665 3.026 639
1.807 1.467 340
1.119 1.141
586 457 129

2.120 2.056 64
644. 918

1.658 1.315 .343
2.278 2.517
9.506 6.156 3.350
2.3671 2.459
2.594 2.124 470

49.449 38.358 12.011
11.091 11.091

ritf"
r

�,

89
204

185
479

218
58

493
750
678

22 148
121

1.085
274 236

MUNICíPIO NOVO
239 183

1.204
92 89

760

920 2.361 6.634�
4.273

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


