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... O JÔ'IO DO TRIGO

'Agoniz� 9b�lrojedto d01s inspet�g���;og:�!���gg!:i�g�gg
Para JU 1 O a C asse proveite aos Inspetore�, já no.vos Inspetores. El-lo, VO:" õbviamente, pondera-

"
que de nada lhes servjram po,�s. . , .

veis,

, h
" - . 'd

� outras anterrormenté para Flonanopohs, 24 de ou-
A não ser que tenhamos por ai fato novo, - a , SIm, e bom nao esque- POIS. ? ,Gover�a ar riao . 't d como l'is- tubro de 1960.

cer que O- fustigaremos com nossa implacável 'crítica se isso ocorrer, - conclui- se 0!llItIra, - smceradmefntc ��ii ��aI�on:r :e dêem à ,s,e:nhor Se:retário:
. ' .

tô d di' t di' d o dizemos - na e e81), '
..

d' E t
'

... t d
mos, hoje, a série de c omentários em orno o escan a oso proje o e ei e

dos interê�ses da classe de lealdade que vilipen nam s amos ",ien � e que,
autoria dos atuais Inspetores de Piscalização que, se contasse com as graças Fiscais, à qual credita o nesse apagar ,d�as luzes. �J� �omar conhecI�ento do

do Executivo e do Legislativo, os ed'etivaria na função gratificada e lhes daria Estado intensa ativida:de En:f attençao aq�el€st.qUe P{aO��;�d;uep��:ar�en����. INAMOVIBILIDADE tôd t f" el à sua maior arre- mani eS am sua slmpa la e e
maior nível de vencimentos e ; o as essas van agens avOI�v seu apôio à �:lusa dos Fis- Inspetores :c',e Fiscalização e

com prejuizo de tôda a classe, até pecuniário. cadaçao. cais publicamos, a se�h1.i.r Arrecadação de Rendas,
A absurdeza da iniciativa dêles surpreendeu" primeiramente, os See retá- Se ,condenamos a críatu- na 'integra, cópia do me� pleiteando sua efetivaçao

1'I'OS de Estado dos Negócios da Fazenda e do 'I'raba'lho, êste como integrante ra ao '(_iabG seus críadores'l rnoríal endereçado ao Sr. no cargo que ora. �x�r,'2emc, "tr . t bé S t" r-l F d em carater tran ítórío
da .classe de fiscais logo se solidarizou à reação que se tornou públíca ; das Se. ao, aSSIm am em nao; ecre ario ,_a azen a, que s ,

cretarias o mal-estar atingiu o Gabinete do Chefe do Poder Executivo que SE

.. viu, assim, às voltas com acontecimento de repercussão na administração do

Estado, por insopitável ambição de seus funcionários de confiança.
Nêste intervalo ou tér- prontos ;;,. equacioná-los, leal e corajosa dêsses três

mino de nossa análise ao daí a ,estima que lhes de, Jln�petor,es, enquanto que

projeto, - a escôlha Ide- di�am os que Os viram profhgaITIo? a desu.marua
pende mais dos Inspetores mandar urtjgas o estulto conduta destes nove msen-

do que dos Fiscais, - me- projeto, oriund.o. da vif?:i�;!1 sato� e I�'espudorado\ que,
lhor, por justo, que decli, noturna c 'do sígllo malicío- particularments preocupa;
nemos os nomes dos três SQ, prenuncíadores do cri- dos CO?SIg?, na? refutaram

que, na Secret.:'l,ria da Fa, me contra a boa fé das au- e� tripudiar sobre 3: dt�-
zenda se opuseram ao es- torídades e a lealdade fun. nídade da classe : V�cente
bulho: Bebasblão Cruz, Os- '�:ional. Bauer, João A. Sena, Ger-

cal' Beller e José Thiago Valha-os a separação que mario Amorim, Osmar Du,

da Luz. Facacse.Ihes, aín- fazemos - o joio do trígo tra Osmar Borges, Mozart
do, a justiçã de apontá-los da I:-lJrã.bola bíblica, tão Mello, Heinz Fritzk�, Abe-
como verdadeiros fiscais, plena de realidade .no setor lardo Coelho e Lauvjr Bar-
idantdf'ícados sempre com Os fazendário, aliás louvamos celas.
problemas (�) classe e 'a atitude desinteressada, , Passemos, no entanto, ao

projeto, de novo: que Iddzer
mais sôbre êle? comentá-mo
lo, a':ltes, vírgula a vírgula,
descobrindo-lhe aleijões

que se escondiam a olhos
leigos; de 113 to, deixamo.lo
exânírne,

_

para que mais
fàcilmente o Iícuíde o 00-
vernakíor Heríberto Hulse.

'Facilitâ,mo-lhe a tarefa;
não o fará se :não quiser
- insistimos: - Fáça-o
já, fáça-o bem, fáça-o in
teiramente.

SAN JUAN.. Porto Rico, 10
(A. P.) - O governador de
Pôrto Rico, Luiz Munhoz
Marin foi reeleito I:-IJra o

cargo pela quarta vêz conse-
cutiva por esmagado�a
mrjoria �ão o�stante a

aberta oposição da Igreju
Católica desta ilha, cujos
bispos adver"am a popu
lação, Que é mais de' no-
venta por cento católica,

que seria pechdo votar em

Munhoz Marin.

WltMAR, CAMILO. .. E ,EU
RENATO BARBOSA

De1:1tacado e ipvulgarizável habitante
dêste país, onde, na sátira desmontadora

r�de
Luiz Gama, se const.itúe sério perigo

pedir-se notícias de vovô e de vóvó, por
qUe se corre o risco, muitas vêze('.', de de
sembocar na senzala, ou na bastardía, o

suplente de deputado federal (PSD, ainda
que pareça incrível ... ) Dr. Wilmar Dias

compareceu às colunas de um dos diários
deflta cidade, no legítimo exercício de de_
fesa e de esclarecimento[1, diante de co

mentários políticos de minha coluna, lan_
çados sempr� com estrit� e rigo!osa. fei<!_ão
pessoal, orfaos de quawquer I�splr�poes
de grupos, de alas, ou de partIdos. RE_

FORMA ELEITORAL" e "BONDE ERRA

DO", publicados nas edições de 3 e 4 do
corrente mês, não apontaram o "affaire"
·Wilmar Dias - Elias Adaime, - e a or_

dem d01:1 fatores não alt.era o produto -,
como, na atual sistemática eleitoral, pas,.
síveis da cassação de mandato. Muito
menos pOderia ter escrito que futura re_

forma eleitoral retroagisfe para fulminar
os referidos fujÕes federais.

Homem indiscutivelmente inteligente,
muito de indúst.ria deformou o Sr. Wil_
mar Dias o que fôra e permanece escrito,
para, atingindo minha modesta, e despre_
t,enciosa posição de professor universitá
rio, poder chafurdar na chulice estilísti:
ca e pérfida da imprensa marron dêste
Estado, à qual se associou, moral, comer_
cial ê politicamente ("VERDADE" e "RÁ_
DIO_JORNAL A VERDADE"), para con_

cluir, babujando a memória do Pre9iden_
te Nerêu Ramos, comparando a sua e a

de Elias Adaime à justificavel, clara e

profundamente partidária conduta do
grande est.adista, no altiplano naJCional.
O chefe pessedista Sr. Etelvina Lins, o an

tigo governador pessedülta Sr. Aderbal
Ramos da Silva; o governador eleito e lL
der pessedista Sr. Celso Ramos e o parla_
mentar pessedista Sr. Joaquim Ramos não
pódem, em hipóte1:1.3 alguma, ser material
de confronto, ou de análise, por todos os

motivos e mais um, em quaisquer atitu
des que, porventura, tenham assumido,
com êsses ca1:1quinhas e fichinhas, bandea_
dos para os cofres do INCO, de onde, aliás,
ainda não saiu tudo quanto lhes fôra
sub[,tancial e sedutoramente prometido.

Amigo pe1:1soal do Governador Jorge La
cerda, não foi uma, nem foram duas ve_

zes que o saudoso homem público m,e con_

vocou, sigilosa e confidencialmente, para
me ouvir a opinião sôbre determinados as_
suntos. Ao evento do ruidoso recur1:1é) elei,
to.ral, interposto pelo PSD contra sua elei_
ção ao govêrno do Estado, não agiu d(
outra' fórma, no Rio, quando para ali se

transportou, ,como se instalasse, no SER_
RADOR e no OK, govêrno no exílio, para
at�3umir o comando de grande bat.alha em

campo razoo Chamado ao SERRADOR,
Jorge, com aquêle delicioso mistério de
que cercava, - muita vêz, acredito, por
simples gozação -, coisas banalissimas,
com ares de X 9, se chaveou comigo em

uma peça do apartamento e me entregou
uma cópia do recurso adverso da autoria
do advogado Wilmar Dias. Disse-lhe não
existir motivo para eu opinar, eis que já
lhe. defendêra o mandato, brilhantemen
te, o advogado da UDN nacional, um dos
maiores especialistas no assunto e que,
mesmo, Direito Eleitoral não era assunto
de minha preferência. Em face de sua

insist.ência, e sob alegação de que eu o
não poderia abandonar naquela emer_
gência' - jU9tamente a êle, ao Jorge, e
não ao Governado'r; ao Jorge, amigo e

com"eligionário de Plinio Salgado e meu

amigo -, em querer um parecer secreto

meu, para, pelo menos, ter elementos pa_
ra conVersar sôbre o assunto, sem repetiil'
o que escrevêra o D,dvogado da UDN, e

uma 'vêz que, àquela altura, as circuns_
tâncias da vida lhe haviam mi9turado as
mãos de tal maneira que êle já não sabia
se era médico ou advogado... Adorável,
inesquecível Jo,rge! Levei para casa o ma.
terial e, na tranquilidade de Icaraí, du_
rante tres dias estudei muito para corres_

ponder a t.ão honrosa prova de ,confiança
'e de apreço intelectual. Entreguei-lhe mi_
nha opinião, por escrito, em lauda9 dati-
10grafadas, mas com a antecipada certe_
za de que o querido consulente não se

deteria para ler aquilo tudo... Por cau_

tela, e no estilo de Jorge, não assinei o

trabalho. Ao entrar no mérito, surprreen_
deu_me sentir um profissional, tão fami_
liarizado com Direit.o Eleitoral, tive9se
apresentado em pretória trabalho tão dis_
t�nciado de seus altos méritos. A opinião,

Ipor mim dada ao amigo Jorge Lacerda,
por feliz coincidência, era, dias após, ve

ementemente afirmada, pelo eminente
jurista Mestre Haroldo Valladão, na bela
sustentação de voto, fulminando o :recun,,'Ü

Iinterposto, em plenário do Superiqr Tri_
bunal Eleit.oral. Hoje, passadas alguns
anos, certas indignas relações de causa e

efeito, e&picaçando-me desconfianças, e
nas quais se enroscam ao poder econômi_
co, em face do último pleito, as figura:;,
tristemente marcadas do Deputado Elias
Adaime e do suplente WilmaJI' Dias, me
explicam, a contento, as condiçõe9 de
flagrante mediocridade do recurso de um

causídico, especializado na especie, e do
pórte do então advogado do PSD de Santa
Catarina.

(I MAIS ANTIGO DlARib DE

SANTA CATARINA
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EDIrÇAO DE HOJE - & l"ÁGINAS

O Presidente do Partido Social Democrático, sr.

Almirante Ernani do Amaral Peixoto, em data de ante

ontem, endereçou ao sr. Joaquim Ramos, o seguinte
telegrama:

Conhecendo, talvez, em

tempo, o propósito de V.

Excia., os Senhores Inspe
tores desprezaram o pri
meiro projeto, que visava
apenas a interêsses do seu

QUlluLro, e elaboiüam um

s,egund'o, nêle incluindo be
nefícíos extensivos ao pes
soal do Serviço de Fiscali
zação da Fazenda. Certo,

(Cont. na últ. pág'.)

lM1R1L rEIXIT�: Promessas serão co�ra�as
"Tenho o prazer de Ie,

gar ao conhecãmento dos
pré "tdos correlígjbnáríos
dêsse Estado Que o Diretó
rio Nacional de nosso par
tido esteve reunido para
tomar conhecimento da si

tuação decorrente dos re,

sultados das últimas elei
ções presíden dais. Re,'20-
nhecemos a dedicacáo e o

esfôrço ',:'e todos aqueles que
lutaram ao nosso lado na

defesa de nossos candida
tos e enrrentamos a reali
dade com a "maior sobran
ceria ma óerteza de aue nos

{recuperamos do revés so

fri'':: o e conservarEmos o

nosso Partido na alta po
sição Que lhe compete no

cenário da vi'da republica
na. Folgo ,em registrar que
o Partido ,So.:ial Democrá
tico mantem-se fimne e coe

so, sem ,nenhuma defecçao
a lamentar em nossas filei
ras e encontrandQ. Os seu'i
chefes uni'dus no mesmo

propósito de engrandeci ..
menta 'da \�,gTemiação a que
pertencemos. O Dir�etórto

Nacional resolveu [pela u

nanlmidado ide seus mem

bros aue a nossa conduta
em face do futuro governo
será de posição digna e vi
Ig'ilante e de absoluta índe
pendência para cobrarmos
inflexivelmente as premes,
sas feitas pelo candidato
vencedor e seguirmos os ru

mos que rorem indicados
pelas ctrcunstâncías tendo
em vista unícamente os ip;
terêsses da Nação e 'do po
vo a aue nos consàgramos
com inalterável dedícaçao.
FL�ou ainc:a ,dicidido que o

Presidente do Diretório Na
cional do ParUdo entrará
em e,:1tendLmentos com os

nossos aliados da últ�ma
campanha e outras fôrç0:3.s
que constituem a atual
maioria parlamentar a fim
de nos mantermos untd,os
e soli'd'ários constitui,ndo
uma fôrça de ,incontlllstá7
vel pcd0I'ió politico parre
incluir de maneira decisiva
nos ,r:;;gócios ,do País. Reno
vo aos ilustres correligioná
rios a nossa palavra de

confãanca e de fé no tutu-
1'0. Cortiiais Scls. Ernan] do

Amaral Peixoto, Presiden
te."

F. DE M,EDICINA T'ERA' CONCUR,SO:
PROFESSÔRES ILUSTRES VIRÃO

A'MANHÃ
Chegarão amanhã a esta Capital, procedentes do

Rio e São Paulo, especialmente convidados pela direção
da Faculdade de Medicina de Santa Catarina os profes
sores doutores Joaquim Lacaz de Morais, Catedrático
de Fisiologia; Charles Edward Corbeth, Catedrático
Farmacologia; Celeste Fava Neto, Catedrático de Mi

crobiologia; Joaquim de Castro Barbosa, Catedrático
de Anatomia 02 José Salum, Catedrático de Bioquímica.
Esses ilustres proressôrcs, mente conhecidos no ma

Juntamente com o sr. Pro- gis,tério superior do P,ais,
fessôr Doutor Francisco' pont1í11candoo de longa da
Alípio 'Bnuno ILobo, Cate- ta em- suas especialidades
drático de Histologia que já na Fáculda'de NaCional de
algum tempo está entre Medicina do Rio de Janeiro
r4ós, em plen!li �lvidad,e, e :Hl,culdade de Medicina da

completarão as comissões Universrdade de São Paulo
julgadoras 'd'e títulos dos num gesto de raro e digni�
senhores médicos inscritos � q.ate idealismo, atende
nos concursos para pro'Qli" �m,1 ao cçnvite do Diretor
mento da� :.adeitas do 4�., �a Nossa Escola para i,ute-
50. e' 60. anos da nos'sa 'g 1.�'�Jr.I o seu corpo .[ocente,
Faculdà:c' e. sendo. por consegUinte,

credores 'da admiração e

Os pro!cssôres que ora do respeito ,do, povo barriga
nos visiLm, nomes sobeja- verde.

Instauracão do E.stado-de
sítIO: Governo iniciou delDarches

Ao ler a resposta_agressão do Dr. Wil
mar Dias aos referidos coment.áa'i09 polí_
ticos, como sempre, lamentavelmente,
acontece, assaltou-me a memória, - nem
sei porque -, uma passagem de Camilo
Castelo Branco, não logrando precisar, 9J
lida em Aquilino Ribeiro, ou Se narrada
pelo Embaixador Martinho Nobre de Melo,
ou pelo saudoso amigo Jaime Cortezão.
Viajava, - velho, alquebrado e quase ce_

go -, o grande Camilo em uma diligênCia
nos arredóres de Coimbra. Como compa_
nheiros, um' grupo de estudantes, identi_
ficáveis pelail capas de mediéva tradição.
Bulhentos.e irrefletidos, começaram os
meninos a fazer bólinhas de papel, arre_

mssando_as no mestre, importunando-o e

irritando-o. Camilo, homem de língua
sôlt.a e profundamente vaidoso, reagiu:
- "Vejo que Oil senhores são estudantes.
Se não querem respeitar a Camilo CaEltelo
Branco, gloria da literatura nacional e

Visconde de São Miguel de Seide, respei_
tem, pelo menos, a um ancião quase cégo
e com idade de sóbra para ser avô de
qualquer dos senhores". Chocados, '0[1 ra_

pazes pararam com [l, brincadeka de tan_
to máu gosto. Como ocorre sempre nesses

grupos juvenís, um c!0[1 componentes, sa_

lientando_se, continuou a molestar, de
quando em quando, o grande escritor, ati_
rando_lhe bólinhas de papel. .Em uma

parada do veículo, pe,rcebendo-o Camilo
se dirigiu ao rapaz nestes t.ermos: - "Vo_
Ce me perdôe, menino, as admoe9tações
porque enxergo muito pouco e não sabia
que voçê se encontrava aqui. Perdôe-me,
p_?r favor. E como você está forte e boni_
tao! Falo-lhe, assim, porque fui um dos
maiores, e talvêz mesmo o maior amigo
de seu pai. E como vai êle? E mamãi?
Ainda muito bela? Andei muito com você
no colo, meu rapaz. Fui a vida tôda con_
fidente e consultor de seu pai, - em 1:1.3US

negócios, em seus problemas, em tudo,
tudo. .. E sempre me seguia à risca os

conselhos, 1:1em se arrepender. Por mais
que porfiasse, nunca consegui de seu pa_
pai uma coisa, meu menino: - que êle
casasse com mamãe ...

BASILIA -

Através do seu líder na Câmara, deputado Abelardo

Jurema, o govêrno iniciou na. área parlamentar as suas

sondagens' sôbre instauração do estado-de-sítio no país,
caso a evolução dos acontecimento� ligados à greve
aconselhe a medida de exceção.

As informações sôbre o assunto, em poder do go

vêrno, foram transmitidas desde a madrugada ao líder
da Oposição, sr. João Agdpino e, por -sua vez, tratou
do problema junto ao seu partido e admitiu que diante
de uma situação verdadeiramente grave que por ven.

tura venha a figurar a Oposição em tudo contribuirá
para a preservação da orelem.

O sr. Juscelino Kubits
chek, que viajou de Brasí
lia por volta das 10 hOlhs,
telefonou, à tarde, direta,
mente ':'0 Palácio das La
ranJeiras, i,nformando ao

lvder da maioria a Il'J:ll'cha
das providências governa
mentais relacionadas com

a greve, nos varias ponto.s
do laís.

.

Enquanto isso o sr.
Abelo.,rdo Jurema e o sena_
dor Moura Al1!d.rad,e líder
do govêrno no Senado ,Com
bi,nava com o sr. João Agri
pino a realização ,de uma

reunião, à noite- depois da
sessão do Congresso Nacio
nal, a fim de prosseguir
cem o exame ,do projeto' 'ca
'pariGLde.

A UDN se �'euniu para
ouvir um relatório do dep.
Menezes Côrte.s acêrca. da
sua emenda. Nota dessa
reunião será da:da 8011'.1 outro
local. Desde cedo, também
as, comissões de Justiç,a.
Finanças, Orçamento e Ser
viço Público realizavam ses
sões para discussão dos pa
recer,es dos relatores e, as
16 horas, no gabinete d J

serLtid.or João Vilas Boas,
reuniram-se todos Os sena-

dare'. ud:enistos presentes
em Brasília com o líder
Joiío Agripino e deputados
da bim-:ada, examinando
alguns aspectos doo a.nêla
menta da proposição 'll:1S
duas Casas do Congresso.
/
Como remltano de todo,

PRÊMIO D'E CEM'MIL CRUZEliROS PARA
ANlEPROJETO DO CÓDIGO DE FAMíLIA

RIO -

Na sessão do dia 10 do corrente, o presidente do
Instituto dos Advogados Brasileiros dará conhe:::imen
to do edital do concurso de âmbito nacional para ante
projeto do Código da Família, na forma da técnica \atual.
Haverá um prêmio de Cr$ 100.000,00 e um outro de
(�r$ 50.000,00 para os dassifi,cados em primeiro e se

gundo lugares.
Parte do direito público, formando código à parte,

considerada a família como pessoa jurídica, base da so

ciedade e do Estado, com direito a ser protegida pela
sociedade e .pelo Estado, e, sob o pOnto de vista econô
mico, organismo de produção e consumo, o alltepr'ojeto
dO' Código da Família deverá ser apresentado até fim
de abril do ano vindouro.

Na mesma sessão será conhecida a comissão j u!ga
dora, devendo ser comemorado ainda o centenário do
jurista Francisco Alcedo Mar:rocos, falando o sr. Al
frec;lo Balthazar dá Silveira.

êsse ,cntendimento e reuni.
ões '41cou jpràti0a.me<nte
assentado que o Congresso
devia aparentar dhnte do
Pai::;, aue o seu trabalho se

realizava sob' coacão tios
Inovimentos grevistas, de_
senca,deados do Rio Sao
Paulo e outros elo teiTitõrio
naciorJ"l.

BRASIL SEDE DO (ONGRESSO DE
GEOGRAFIA E HISTÓRIA

RIO, 9 (V. A.) - O Bra
sil será .sede, ,em fevereiro
de 1961, :�_o Conl�:resso Pan
Americano de Geografia e

História, que se reunirá no
Rio de Ja,neiro, sob Os Ia us-

pícios da Organização ,dos
Estados Am'el'icanos. Esta
Informação, foi\, drudia pelo
sr. Jurandir Pires Ferreira,
presidente do Instituto
BrasiJ�lro de (Geografia e

Estatística.

FINANÇAS
\

RIGOROSAMENTE 'EM DIA
Respondendo ao telegrama. em que o presidente da

Associação Comercia� de Florianópolis manifesta o mal
estar que dorndna a opinião pública catarinense em fa
ce dos desmandos a que se estão entregando os deputa
dos da maioria. na Assembléia Legislativa, o seu líder,
sr. Romeu Sebastião Neves, depois de a.lgumas conside
rações inteiramente alheias ao assunto, afirma que o

"govêrno atual va.i passar a. administração com sua.s

finanças rigo,rosamente em dia".
Não fôra estar o público já habituado à leviandade

não só de palavras mas de atos que tem caracterisado
a conduta do líder governista, principalmente neste fim
de govêrno, sem dúvida seria recebida com a maior es
tranheza uma tal declaracão.

Basta que se analise' as projétos que vêm sendo
aprovados acelCiradamente, visando proteger com sine.
curas e toda, a espécie de vantagens pecuniárias os fa
vores do situàcionismo, para se prevêr" uma. vez san,cio
nados tais projétos, os grandes danos que êles causa
rão às fina.nças estaduais.

Mas, ainda que não houvesse o alarmante panamá
em que se estão transformando as ultimas deçisões da
Assembléia,. por sua maíória, seria suficiente lembrar
as impo-rtancias devidas pelo govêrno'do Estado à maio
ria dos municípios, provenientes das quotas atrasadas do
art. 20 (q�e' só! em relação a Joinville soma�l mais de
45 milhões), para se ter a a.ntecipa�ão de que as finan
ças não estarão rigorosamente em dia quando se der a

transmissão do goV'êrno.
.

A nã!) �er que a atual administração efetue esses

pagamentos até :n de janeiro ou que tenha esse dinhei
ro à disposição do futuro govêrno, não se poderá chegar
a outra conclusão. E naquela ultima hipótese, a. de que
o dinheiro exista em depósito,. ficará então confirmado
que os pagamJntos nao foram feitos nas ocasiões de
vidas, por méra hostilidade aos municípios credores, o

gue aliás sempIre foi nossa convieção:
(de A NOTICIA)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para almoçar e jantar bem, depois de sua
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

ssssssSSSSS<SSiSSSSSSSssssssssssssss'ssssss

FAZEM ANOS HOJE:NA,SCIMENTO

I

Cherem'

Acha-se em festá o lar'
do n03So prezado e distinto

conterrâneo, sr. dr. Amaury
Callado, .c iru rg ião-dent.ista
em Joinville, com o nasci
mento dia 9 do corrente na

Maternidade "Darcy Var

gas", de Joinville, de sua

primogênita, que na pia ba
tismal ra.eberá o nome de

BETINA.
"'0 Estado nesta oportu

nidade felicita os extremo

sos pais, bem como aos

seus venturosos avós pater
nos, jornalista Martinho
Callado Júnior a sua exma.

espôsa, d. Marina Dutra

Ca llado, desejando-lhe cres

centes felicidades.
-

A:��I
A .N I V E R S A R I OS

- sra. Flávio Simões de
Assis

- sra. Maria de Lourdes
3eil'ão Bonnassis

- sra. Olga Camisão
Silva

- sr. Tiburcio Xavier de
Oliveira
-- sr. Jorge Krueger
- s r. José Antônio Bas-

LOS

-';l'a. Antônio Maia
sr. Abelardo Guíma,

rães
srta. Ivone Niufal: H

Clara Brin!kmann 9
Margarida Ste- I

Maia
sra,

sra.

ppat
sra. Adélia

Amim
- s ra, Alcino. Caldeira

je Andrade Filho

Face Fiial
Eva"

"I'
de

Uma narrativa drámática. Uma história ver-

dadeira que não teria nascido nem mêsmo na ima-

o'inação do mais fértil dos romancistas.
'" .

Mais empolgante do que "AS TRES FACES DE

EVA".

A venda em tôdas as livrarias. Se não encon

i

trar em sua livraria predileta, peça pelo reembol-

so posral a D.P.J.R. -:-� Caba Postal 4827 - São

Paulo. Preço: Cr$ 200,00.

Edição IBRASA

OSVALDO MEU'-
CAMPANHA- DOS DEZ OU VINTE Graças a lou

vavel iniciativa de um grupo de senhoras desta Cidade,
criou-se um sistema aliás inédito para angariar fundos
em beneficio .do Natal das crianças pobres nêste ano,

Para movimentar essa nobre tareia cristã, recebi
da exma. sra. Margot Ganzo Araujo, uma carta, solici.,
tarid., a colaboração desta coluna e of'ere; endo os da
dos necessários .para o bom êxito dessa explêndida pro
moção, digna de nossos aplausos.

As senhoras que tomaram sob sua responsabili
dade a execução desse problema oe assistência social
estabele eram um programa que teve início dia 7 do
fluente.

A cidade foi dividida em várias zonas de quatro a I

cinco ruas cada uma e três senhoras percorarão uma

I'zona, visitando casa por casa, pessôa por pessôa, pe-
dindo 10 ou 20 cruzeiros.

I
A entrega dos presentes será feita no dia 10 de

dezembro proximo, homenageando-se assim a Carta
dos Direitos do Homem.

E' necessário que se diga que esse movimento, na

parte de propaganda" é anonimo, sem citações de no

mes dessas seareiras do bem para que não aconteça
se transforme a campanha num pronunciamento "so

çaite", tolhendo dessa forma a expontaneídade gene
rosa do nosso povo no' concorrer com o seu óbu lo para
um fim genuinamente popular, como eminentemente ca

ritativo.
'Diz a missivista citada, que "Não são os nomes

das pessôas empenhadas em realizar essa obra -que ca

recem ou necessitam ficar, em evidência, mas, a própria
campanha, falada a obter êxito no seio de toda a gente".

.

Com isso ccncordamoa, rogando entretanto' da ge
nerosidade do coração de nosso povo que colabore com

os seus dez ou vinte cruzeiros, quando procurado pOl'
essa damas que numa imitação aos grandes espiritos,
que esmolaram 'Para os pobres de casa, na sua lumi
nos'\ peregrinação pela terra.

Vamos assim de coração. aberto, atender a cam_

ranha dos dez ou vinte.

HORARIO D0jS OINIBUS A Empreza Florianópo
lis, cOI'respondendo a uma velha aspiração do povo,
acaba de estabelecel� o prolongamento de seus horários, ,

agQrü até ás 24 horas, fato que foi recebido com es- I
pecü\] agrado por todos, que assim contam com condu-I
çóes até mais tarde por preço razoavel e sem o inco-Imodo das corridas até os pontos do onibus como acon

tec.ia aos mOi'adores das zonas mais distantes do c-en

teo_
Foi lima ini,iativa muito lovavel e digna de

aplausos.
_

QAMPANHA DA' RESÚLTAIWS - Esta: Cidade
limpi't depende qe você.

\; )

comecsrenos Sociais

:��'�e���"'\\"�"�\""""""'\ �
ELlZABETH GALLOTTI, ESTRELA DO TEATRO CARIOCA CIRCULOU
COM HOMENAGENS }!;M' NOSSA CAPITAL.

1 Na noite de Segunda-feira,nos salões
'do Querência Palace, ?'eunira_m-se 'Os

caeais.Sérçno Alberto (Terezinha)
Nóbrega, Fulvio (Leonida) Vieira,
'Paulo (Miryam) BatLe1', Srtas. Yara
Pedrosa e Leninha Gallotti. Sr. Nel
son U'eixeira Nunes, D1':' Schaff e De

putado Colaço Oliveira, quando nu,m

_t!legante jantar, éra homenageada a

estrelissitna EliZlatbeth Gallotti, que
voltou .a sua terra natal, por alguns
dias.

6 A senhora Ruth Luz, recepcionou
em seu confortável apartamento, um
grupo de senhoras da nossa sociedade,
oferecendo-lhes um! elegante chá.
A reunião tornou-se 11leSmO, uma pa
rada de elegancia e bom gosto.

7 A senhora Ina Tavares Moellrnann,
governadora do Clube Soroptimista
Brasil Uruguai, também participará
da 5.a Convenção que reolizar-se-ti em
Petrôpolis no próximo dia 12.

8 O'Grande acontecimento, será mesmo

no dia três próximo, nos salões do
Clube Doze, com a grande parada de
elegância Bangú, quando selá eleita,
"Miss Elegante Bangú Santa Catarina.

De olhos a,:uis, nascida em Viena, de-
�

sembarcOt�' no Rio, para o seu CCLsa

mento, a Princesa Monica do Pruici
pado de Liedetenstein - O aconteci·
mento se1'á no dia 12 próximo na Ma"
triz da Misericordia. O Principe de
Monica, é o Industrial And1'é Spizman
Jordam,

2 Viaja amanhã para o Rio, a senhora
Maria Madalena de Moura Ferro, que
participará da 5.a Convenção do Clu
be Soroptimista do Brasil e Uruguai.
O -enccntro das Delegações, Brasil
Uruguai do Clube Soroptimista, será 9
na cidade de Petrópolis.

3 Está de iparabens\ o cusu] Sr. e S1'a.

Dr. Geraldo (Maria Amélia) Vieim,
pelo nascimento de S1W filhinha Anita

o deputado, Querino Alfredo Flach,
jantava no Querência Palace, com c

Advogado Hamilton Caminha.

dia 3.
flI!I'P . ",

���,%\\�\�,��,%���\""��,��. ����S%%SSS$$���'��%���\���%�������
FLORIANóPOLIS VAI APLAUDIR CARTAZ:

Celly: Ccrmpello. ...
Sob intensa expectativa do público =. 1�, em duas audições -::- .Rádio GU�-Iflolianopolitano, exibir-se-á no próximo ruja as 20 horas e LIra Te111s Clube �s I

24 horas � a artista exclusiva dos DIS
cos Odeon e famoso cartaz do rádio e

TV brasileiros, Celly Campello.' Sua
apresentação nesta Capital, juntamente
com Tony Campello, virá de encontro
não só ao sdesejos de seus fans (que não
são poucos em nossa metrópole), como

também daquêles que já s� acostuma'
ram a ouví-la através de emissol'las e

lancamentos fonográficos.
No palco auditório da Rádio Guarujá,

em meio· à interoretacão de séus êxitos
musicais. Celly Camp�l1o rep.eberá uma

homenagem muito � simpática dos filhos
dos Rotarianos do Estreito, a qual será
�xtensiva a Tony Campello, por serem

íiib,os de conhecido militante do Rotary
Clube de São Paulo - Centro.
Grande tem sido a procura de ingres

sos para o "show" dos irmãos Campello
na "mais popular", fato que na verdade
não chega a surpreender, já que se tra
tam de 110mes altamente divulgados em

todo o país,

4 Nair Maria Laurindo, recepcionará
no dia 11, próximo para sua linda
festa de Lâ.anos. 10

5 Ajúde a QalrripU1�ha dos 10 ou 20,
cooperasulo assim, . pam o Natal dos
pobres.

11 - A moda na linha
"Chamisier", ainda é
a favorita ..

12 Leny Eversong que
tanto sucesso tem
feito nos "states", re

tornará ao Brasíl, ain-
da êste mês.

.

13 Amanhã, comentarei a

tão devidamente co

mentada idade nova,
da bonita sra, Paulo
(Mírvam) Bauer.

14 Ao eficiente colunista

social, sr. Lázaro Bar..
tolomeu os meus cum

primentos pelo trans
curso de seu niver,
ororr idj, ontem.

x X

x

REGI/NA ULISÉIA -

Miss Elegante Bangú'

da cidade de Laguna,

virá concorrer ao tí-

tulo M. :g. B. Santa

Catarina no próximo

r'

paulo da c. ramos

1'K LÁ
J

A eleição do garotão Kennedy, nos Estados
Unidos, deve ter sido recebida em tôdas as partes
do mundo - inclusive na Russia -- com certa
alegria.

Além da sua inquestionável. simpatia pessoal,
o JK dêles vinha cercado de todos aquêles moti
vos que transformam as pessôas neutras em
suas "simpatizantes" e as simpatizantes em "faná
ticas;' - a saber: candidato de oposição, católtco
num país eminentemente protestante, possuidor
de uma mocidade transparente em todos Os ges-

.__.

tos, membro de um partido que apesar de ser

maioria !perdera as duas últimas eleições com um

ótimo candidato e dono de uma plataforma que,
"a priori", condenava a politica externa do insípi;
ente velhinho EisenhoKer, o candidato democra-
ta estava bem calçado. junto a opinião popular.

Apesar de tudo, faço uma melancólica con
fissão: eu era Nixon!

E o motivo é o mais simples dêsse mundo:
Nixon sentira na carne Os- problemas dessa sofri
da América Latina, ao receber em algumas re_
pU.bliquetas irreverentes várias e salutares sarai
vadas de pedras -- fato que poderia marcar de
cisivamente o seu período governamental, dese,
joso de evitar se repetissem tão calorosas e ex

pontâneas acolhidas.
JK, ao contrário, tem sua vida tôda mergu

lhada no sereno lago azul do .éapitalismo de clã
- de Ipai para filho, de avô para neto., nunca

faltou faisão na mesa dos Kennedys -- fato que
me deixa temeroso quanto a sua atenção para as

"banana's republícs" dessa malamada parte do
continente.

Mas o homem ganhou, que se há-de fazer?
Queira Deus que eu esteja enganado, queira
Deus ...

I

CAIU NO ABISMO

P"

Severino Matoeiro veiu lá da Serra em companhia
de sua espôsa. Veiu fazer compras Vendera alguns
pinheiros em pé e tocou-se para a Capital para comprar,

Alguém lhe havia falado num sub-solo de uma
casa comercial, onde as mercadorias poderiam ser ad
quiridas por preços altamente convidativos. O seu di
nheirinho iria render ...

O diabo é que esqueceu o nome. Cansado de inda
gar e procurar, acabou comprando aqui e alí e já pou
.co lhe restava adquirir quando deu finalmente com o
tal famoso sub-solo, com a não menos famosa "Gru ,

tinha".
Aí é que se deu o caso. Aí é que êle caiu no abis

mo. Sim, no abismo do espanto e da mágoa. Abismo de
espanto provocado pelos preços tão reduzidos, tão ba-

- ratos; mesmo. Mágoa porque já havia gasto uma porção
de seu dinheiro. Mas, só lhe restava aproveltar bem
o pou r o que lhe restava. E aproveitou bem, porque
saiu carregado com uma porção de pacotes ...

._-------�- ._---------

PARJICIPA(Au
AMAURY CALLADO E NANCY SALOME' PE

REIRA CALLADO-, participam a. seus parentes e pes
soas de suas relações, o nascimento de sua primogenita
BETINA, ocorrido dia 9 do corrente na Maternidade
"Darcy Vargas'], ele Joinvil1e.

Joinville, 9 de Novembro de 1960

APARTAMENTO
Aluga-se ótimo apartamento, com dois quartos,

sala, banho, cozfnha e área de servico situado à rua
Duarte Schutel.

.

Informações à rua Felipe Schmidt, n. 34, sala n. 6.

.l,-,

1 O T s
Temos lotes à venda, situado junto ao g'l'UPO Ir i,

neu Bornhausen, no Estreito; em Itaguassú, junto ao

aeroporto Hercílio Luz; em Barreiros e em coqueiros.
"I'emos, também, algumas residência à venda.

Dirigir-se à rua Felipe Schmidt, n. 34, sala n. 6,
10 andar.
------------------------------------------------

-

fASTIO AMANHA

GULA HOJE

Para que tal não aconteça VENTRE-LIVRE de
verá estar presente. VENTRE-LIVRE é o grande
amigo da meninada, tendo já se, tornado convidado'
obrigatório nas festinhas infantís dentro de muitos
e muitos lares! As mães experientes não se descui
dam, com efeito. Elas recorrem sempre a êste valio
so remédio, de gôsto agradável, cuja ação segura.
previne e corrige as indigestões e a prisão de ven

tre, aliviando logo os penosos sintomas dos dis
túrbios gástricos, que tão fácilmente podem di
minuir o brilho alegre dos olhos das crianças.

Não esquecer nunca:

VENTRE-LIVRE não é purgal!te.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Adqui�a em Q qualquer produto
e ganhe uma das

PARTICIPE DÊSTE FABULOSO CONCURSO E CONHEÇA
DE GRAÇA TODOS ÊSSES LUGARES, VIAJANDO PELOS

AViÕES DA VASP

9,00
DE E�:NTRADA

meses para

[j]=- -

�.PAU1®

BRA�Í1IA

Apurações todos os meses! Várias
-

oportunJdades para você!
Se você vai se casar.: ',ou se pretende embelezar
o seu lar com móveis novos ... eis aqui mais uma

forte razão para você escolher PROBEL! Além
do excepcional confôrto e da tradicional quali
dade, PROBEL oferece passagem e estadia para
duas pessoas conhecerem alguns dos lugares
mais lindos do Brasil! Durante 15 dias vocês
dois viverão um sonho, hospedando-se nos me

lhores hotéis ... vendo as mais encantadoras pai
sagens ... viajando pelos confortáveis aviões da
VASP - TUDO DE GRAÇA I

Veja como é fácil concorrer! Basta comprar
qualquer produto PROBEL (sofás, poltronas,
colchões de molas 04 sofás-cama) preencher o

cupom o remetê-lo para "Viagens Maravilhosas
Probel", Caixa Postal A. P. T, Conjunto Nacional
22.011 - São Paulo,

As apurações serão realizadas no último dia de
cada mês, em São Paulo, nos estúdios do Canal

7. TV-Record, às 19:00 horas, com a presença do
Sr. Fiscal Federal. A apuração do mês de feve
reiro será realizada no dia 20 de março de 1961.
Os contemplados 4lerão. avisados por telegrama,
recebendo posterior confirmação por carta. Os
resultados também serão divulgados pelos prin
cipais jornais do país e irradiados, durante todo
o dia seguinte à apuração, pela Rádio Mayrink'
Velgá do Rio de Janeiro e pela Rádio Bandei
rantes de São Paulo.

Todos os cupons que não for'em premiados,
concorrerão nos meses subsequentes. Assim, você
terà várias oportunidades de concorrer às "Via
gens Maravilhosas Probel" I

Ganhando o prêmio, é você quem determina a

data e o itinerário da viagem, de acôrdo com a

sua conveniência I

Duração do concurso: De 1.0 de Outubro de
1960 a 28 de Fevereiro de 191i1.

ESTABELECIMENTOS

RUA TRAJANO, 7 E 33
FLORIANOPOLlS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"0 ESTAUO" O !L\IS ANTIGO lJlAHIU UE SANTA CATAIUNA

o AVAí DOMINGO fRENTE A FR,ENTE COM O LíDER .; A rodada de domingo próximo, a penullima do lurno, mar'ca qualro pelejas, de
vendo defronlar1-se no vamenle florianopolilanos e itajaiens es e blumenauense� e brusquenses.. Na rodada anterior, os ilajaienses fize
ram quà:tro pontos, os blumena'uenses ,e os brusquenses dois e os melropoli lanos nenhum. O, Avaí perdeu aqui para o "lanterna" e o 'Fi
gueirense caiu em Ita jaí diante do líder I Este, mais poderoso que nunca" já está ·pintando como tampeão da segunda zona e para do
mingo apresentará um novo e conside rável reforço: o zagueiro Ivo, ex..�efe nsor do (axias e que foi figura de real ce da última seleção de
ouro de Santa Calarina. Veremos domingo contra o campeão da (apitai uma. esquadra q�e é uma verdadeira seleção. (onseguirá o A,aí
truncar a marcha invicta do Marcílio Dias! O Figueirense enfrentará o Cime nport em Ilajaí, visando os dois times

.

fugir ao último 'pôsto
que dividem desde domingoa Em Brusgue estará o Palmeira s,_vice-líder, que 'dará combale ao 00 le local do Carlos�Renaux que é o ter
ceiro colo·cado. O oulro encontro será entre Olím,pico e Paysandú, os golea dos de domingo que lufarão pela rea bilitação, 'devendo o

.

'i J>;;

�-'�;�i prélio ser disputado em Br'usque.
t'��...,'f...'J.:t.,.,.,.,_ ....\ ;e.i. 'f.. til.8.",,,, \''f.\z,\'''''"'''''iei."f.'\'" ,. ....... "b"Oe"" 'b\o.1t"o."""",,, '%,,�1- '/...\ "t. *O'\.'%. '4 ir te,., ..'f.."%�u;,."4",1. i-. 4f... &Ih%"""''\'''''"",it'f.1.n�;�"S..,.,. -:."''1t\,"!L'tV!'%'.e'f. "4 '4'\ "f.C.""'''ti "f."''#t • en'f..'*''''''.. ''''0. '4 '%,. '4'\"' ..",,,,,., ",......

UBELEANO 3 x INDEPENDENIE O

-4-

-- -- ----- ----,

Em partída.revanch., efa, Ião para a rêde. 3 a O vence

tuada na tarde de domingo, ) Ubelano na etapa inicial,
no Estádio do Paula Ramos, oíacar que persistia até o

o Ubeleano E.C., da Usina de 'ínal do [ôgo.
.

Beneficiamento de Leite, QuandO do choque entre
abateu ao onze do C.A. Inde, ')scar e' Aldo esteve' o

pendente, num· espetáculo "match" paralizado por 6

]ue agradou aos que acorre, minutos. Depois do tempo
ram àquela praça esportiva. normal de luta, tem início,
Com:2guiram, assim, os es, então, os descontos. Sai Vil.
meraldínos reabilitar. se da mar, entra Osmar; Airton
Jerrota sofrida no dia 16 de substitui Aldo, alterações
outubro p, p, estas do Independente. Aos
No 1.00 tempo as duas equL 2 minutos ocorre penalidade

pes Igualaram.se em campo; contra os esmaralinos. Sa.

ações «qui e ali e os conten, tará é encarregado da co.

dores dando o melhor de si orança, atirando a redonda
sm busca da meta díeputan, _)Qr cima do travesão.
te. Na etapa complementar, No segundo tempo, como

porém, o Ubeleano cresceu; 'risamos anteriormente, o

os rubrovnegros da T,rindad€ Ubelano cresceu,
.

maa não
encontraram bastante dírí; ]oube tirar proveito de bôas
culdads em conter as ínves, oportunídades que teve para
tidas sôbra sua área. O ata, ampliar o marcador, Seus
que ubelaano melhor entro. atacantes, na conclusão das

sado, causou pânico ao arco jogadas bem armadas, arre.

defendido pelo guardião Aír, messavam pela linha, de
tono fundo. Por eua vez alguns
Noa f> minutos ínicíaís um elementos do grêmio trínda,

lance fêz a torcida esmeral, dense deixavam de procurar
dina passar grande susto; a baliza, contrária para ere,
isto ocorreu quando um "es. tuar jogadas individuais, o

tudado" ataque dos rubro, que naturalmente prejudica.
negros foi desferido a meta va o trabalho dos compa,
guarnecida por Dino; mas nheíros. A esquadra ubelana
não foi feliz na conclusão ] operava em conjunto vísan,
do Ianc., Nico. Aos 18 mí, do a queda da cidadela opo;
autos, na disputa da pelota sítora.
cQm o atacante Oscar, Aldo 'Faltavam 8 minutos para é

� contud'ido , o gua.rda.va; o .térmlno da contenda
Ias só vejo a ser substãtuído quando, num dos poucos a;

no final do período, quan, taquer- levados ao arco ad,

OI' CAMP'EON'ES CATARIN'ENSES D:E R'EM'C
do então seu arco já havia versárlo pelo Independente,

J caído pela 3a. vez. 23 mi- Valmor comete falta sôbre
autos: Oaní desperdiça uma Joel, é designado para a co,

Ias melhores oportunidades branca da penalidade má.
:ie assinalar; 5 minutos de. xima o ponteiro Osní. Bem

Foi institu ido em 1951 o páreo de out-riggers a 2. POl'S, num ataque do Clube colocado o goleiro Dino
remos com 'timoneiro, Seus vencedores foram: ia V.B.L., Valdemíro com o detem o couro. Desta

1951 -- Aldo Luz, com Alvaro Elpo, timoneiro e os

remadores Antônio Boabaid e Kali! Boabaid.
arco a seu dispor, atira pela maneira, o Independente
.inha de fundo. Chance que perdeu outra chance de

1952 - Aldo Luz com Alvaro Elpo, timoneiro e os

remadores Hamilton Cordeiro e' Sady Berber.
o Ubeleano nã{) soube apro. mal'car.
ileitar. Eis as formações dos ,ti.

1954 - Aldo Luz ,com Alvaro Elpo, timoneiro e o" O primeiro tento foi con_ mes:
remadores Fran.cisco Schmidt e Edson Westphal. Agnado aos 33 minutos por

1955 - Aldo Luz, com Alvo Elpo, timoneiro e o� Odilon, que visou o canto
remadores' Edson Westphal e Francisco Schmitt. direito de Aldo. Nova opor.1956 - Aldo LuZ1, com Alvaro Elpo, timoneiro e os ,unidade perde o Indepen�remadores Edso� \�estphal e Francisc� SchJ?itt.. dente aos 43 minutos: pene.1957 - Atlanhco, com Orlando HIlle tImoneIro.e tração d N' t

d W W th fi lV' 'H'H e lCO que en rega
os rema ores e�'ner és o e larcos 1. e.. a JGel, êste concluiu fora,Em 1956 - Aldo Luz, com Alvaro Elpo bmoneu'o e

com o
.

D· f
d W'l B b'd F

.

S h 'tt! arqueIro mo ora
03 reI9n5a9 oresM lt�onll. oa alE e r:anRCltsk�o 'kl .c tJ?I..

.

de sua posição. O segundo
1 - ar lne 1, com < rnanl o � os 1, lmOnell'O tento

.

44· t
e os remodores Sidney Prats e Donaldo James Mac Leod.

fo. surgltoU aovs I mlnIIu os

O'1 seu au r a mor . 3
segundoD Nogueira cobra es_

canteio na esquerda, Valde_ Escreveu:
miro de cabeça envia o ba_ OSVALDO. SANTOS

V E l A �
.;.:. .

Seguiu aEmbaixada Catarinense
WAL_MOR S.oAR'ES, A NOSSA GRANDE !ESP'ERAN'(Á QUATRO GUARNlÇÕ'ES REPRES:ENTARÃO
A NOSSA VELA NO XII CAMPEONATO BRASILEIRO DE SHA RPIE, A SE� INICIADOI SÁBADO 'E'M
PORTO AtEGRiE Escreveu: 'RUI LOBO

A DELEGAÇÃO

t
-

-I
A represen .açao do Rio

Grande do Sul para o Cam;

peonato Brasileiro de Bhar.,

pie será fortíssima e dificil
mente 0& gauchos deíxarão
escapar o título de campeões
brasileiros. Nas eliminatórias
recém efetuadas em Porto
Alegre, os "cobras" da classe
sharpíe, como Goidanich,
Altmayer e Fred, foram der,
rotadoa pelo tetra-campeão
brasileiro da class., snipe -

Gabriel Gonzalez, o que nos

dá uma idéia do atual pode
rio da classe sharpie gaucha
para o certamen nacíonal.
Os gauchos, provavelmente,
serão como seus represantan,
tes: Alfred Bercht, Rubens
3'oidanich, Gabriel Gonzalez
ê Gastão Altmayer, nomes

ionhecedíasímos da vela bra,
íleíra,

FALA O PRESIDENTE
DA FEDERAÇÃO

.�

-

TELHAS. TIJOLOS �
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
CA,I� SA!)ARÓ . fONE HOt

ANTIGO OLPÓSITO OAMIANI

Rumo à capital gaúcha,
seguiu na madrugada de on.

Cem, a delegação catarinense
de vela que l;epresentará:lo
Federação de Vela e Motor
de Santa Catarina no XII. o

Campeonato Brasileiro da
classe sharpíe. Oi! catarínen,
ses seguiram via terrestre, e

amanha mesmo- terão o prí.,
melro contacto com as águas
do Rio Guaiba, em Pôrto

Alegre.

nossos velejadores, tendo o

mesmo eaguído na madruga,
da de ontem, dírtgldo pelo
velejador Rafael Linhares
Filho. O quarto barco será

emprestado pela Federação
de Vela e Motor do Rio Gran,
dê do SuL Também os nossos

velejadores levam o que de
melhor temos em velas, não
havndo, portanto, motivos
para preocupaçõea

Os componentes da dele,

gação barriga-verde Dão os

seguintes: Walmor Soares �

Oswaldo Fernandes (cam;

peões brasileiros), Pedro Soa

res e Odinaldo Oliveira, Os

waldo Nunes e Afonso Zilli e

ainda Boris Moreira da Si l
va e Hugo Barbato. Possivel.,

mente seguirá um proeiro re,

serva, para o caso de alguma
eventual substituição nas

cinco regatas do csrtamen
nacional.

Falando à nossa reporta,
'gem, assim se expressou o

comodoro Cristaldo Araujo
que seguirá via-aérea, hoje
para Pôrto Alegre: "Santa
Catarina se tiver a felicidade
de enfrentar nas provaa ven,

to de médio para cima, ou
melhor, de médios a fortes,
não haveremos de envergo,
nhar e mais uma vez, have.
remos de trazer para a nossa

terra, como temos feito de
outras vezes, mais elementos
para tornar o nosso livro glo_
rioso de feitos na vela bra_
sileira". Juntamente com c

presidente da Federação de VENDE-SE
OS BARCOS

A Federação de Vela e Mo.

tor de Santa Catarina, com
o indispensável apoio do
Conselho Regional de De9.

portos, �através a figura di
nâmica do dr. Heitor Ferra_

ri, alugou um caminhão para
transportar três barcos dos

OS GAUCH03 ESTÃO
TININDO

delar de Móveis.
QUE SERA'

Vela e Motor, seguirá o des_ Por preço de ocasião uma

?ortistuJ. Lauro Ba tistotti, ::as;3. d;- Alvenaria recen_

nosso fepresentante junto à construida com a area de
Comissão de Regatas. 147m2. E com chacara.

Tratar com Cláudio na Mo·

1

Na próxima
'., viagem

- .ó

leve tambêm
,
�

o seu ga.r.oto
Ol
41

1
t

...jJaqando pelo
:::;

�
�
ai
�

poderá agora gozar

as suas férias

pagando as passagens

após a viagem em suaves

prestações 'Pensais

qualquer caso uCRUZEIRO A PRAZO"

informações: Agência T.ÂC· CRUZEmO DO SUL
Fo�es 21-11 37·00 31-74 Rua Felipe Schmidt. 24.

, 1,,\

BRONZE AMIZADE
contacto com vários veleja.
dores catarinenses, teve a

oportunidade de ouvir várias

Impressões, acrescentando
todos qUe estão imbuidos da.

melhor dose de otimismo pa,
ra o campeonato de Pôrto

Alegre, prometendo tudo fa
zerem pelo brilho do iatismo
catarinense.

Após o desenrolar do Cam
peonato Braeíleíró de shar.,

_pie, será disputado o troféu
Amizade, entre catarínenses
e gauchos, por equipe. Esta

prova"era tradicionalmente

disputada entre as equipes
de Santa Catarina e do Rio
Grande do Sul, entretanto,
após _

a .transformação do

campeonato brasileiro, equí,
pea para individual, deixou

de ser disputada vários anos.

A nossa

Finalizando, queremos en

dereçar aos nossos represen,
tantes ao xno Campeonato
Brasileiro de Sharpie, osvc,
lias de felicidades nas regatas
do Rio Guaiba, e que se lem,
orem que aqui na Ilha, os

amantes da vela rícurão tor,

,cendo nervosamente pelo
reportagem em sucesso de todos vocês.

OS CATARINENSES
CONFIANTES

DOIS CO]\/I TIMONEIRO

QUATRO SEM TIlVIONEIRO

A prova de quatro sem timoneiro foi disputada no

Campeonato ,pela primeira vez em 1954. As guarpiçõel:'.
vencedoras:

195'1 - América, com Antônio Pedro Assini, Harry I
Krentzfeid, Edgar Anunsec"k e Waldemar Anunseck

1955 - América, com Antonio Pedro Assini, Wal.
d2mar Annuse�ik, Edgar Anunseck e Edgar Germer.

1956 - Aldo Luz, com Flávio P. de Oliveira, Os.
man Boabaid Gleno Schrer e Sady Bérber.

1957 - Aldo Luz cOm Flávio P. Oliveira, Kalil Boa
-baid, Nivaldo Daufeubach e SadY Berber.

1958 - América, ,com Rolf Ewald, João "da Silva,
Wiegand 'rheis e Osmar Schiunemanll.

195!) - America, com Rolf Ewald.1 João da Silv&,
Wiegand Theis e Osmar Schneumarin.

.

,'6'" ,,:�<..-<7�f-�,�����ii'�� ..
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mo arquivo do jornalista PEDRO PAULO MACHADO)

Agradecimento e Missa
�

PEDRO EVARISTO DIAS

Jucile,Franc'is·ca da Silva Dias, Altamira da Silva
Dias, e ;família agradecem as expressões de pesar que
receberam quando do falecimnto áe seu espôso e pai,
PEDRO EVARISTO DIAS, ao mesmo temlo em que

convidam para a Missa que m'andam .celebrar, sexta

feira, dia 11 do corrente, às 7 horas, l1a Catedral Me
tropolitana, no altar de Nossa Senhora de Lourdes.

V E N D E-$ E
Um lote de terreno na Rua Osvaldo Cruz, medipdo
10 de frente por 23 de fundos.
Outro na rua 'l'eresa Cristina n.o 536, medindo

10 de frente por 31 de fundos.
Tratar na rua Teresa Oristina n,o 264. Com Pedl'o

Arl'ton.io VieiTa..
.'

.� ',- '

"

-\

------------ ,-

INDEPENDENTE: - Aldo

(depois Airton), Valmir, A.

cioli' e Haroldo; Vavá e Sa�
r'arái ODní, Vilma,r (d�ois
Osmar), Joel Lauro e Nico.

UÉELEANO: - Dino Cô.

co Lili e Valmor I; Valmor

[Í' e João Adalberto; Valde.

miro, Paiva, Odilon, Oscar

e Nogueira.

TORNEIO ABERTO DE FUTEBOL
DE SALÃO

Na noite de sexta_feira, \ Dados ,t,écnicos.

foi iniciado o torneio abérto I Local estádio Santa Ca,

de futebol de salão, com a tarina.

efe.tivação de três ,encon� Primeiro tempo - Five 2

tros, todQs disputados na x. O - final Bocaiuva 4 x 2.

quadra ilumina<la da Fe. 'Marcaram os tentos:

deragão ;Atlética Catarinen. para a equipe do Five, Mau_
J2. ro e Fausto. Para o Bocaiu.

O primeiro jôgo da noi_ 'la, Haroldo 2, Paulo Sabino

tada salonista apresentou e Tião .

o prélio entre os quintetos Arbitro - Mareio Pinto da

do Five x Bocaiuva. Luz

Apesar dó quinteto do Fi_ Os doiD quadros - Bo-

ve fazer naquela noite sua caiuva - Jasci (Mareco),
"xtréia no salonismo ilhéu Gleber (Tião), Bira (Paulo
sua equipe andou bem, pel� Sabin�) Altamirõ (Luiz qar.
menos enqu�nto jogou con. los), Luiz Carlos (Haroldo).
':,ra a equipe secundaria do, O Five formou com: {-

30caiuva, chegando memno Antônio, M!J:rio, Carlos, Mau •.
a ,comandar o marcador no' ro (Carminati) e Fausto.

final do primeiro tempo.
Contudo na etapa com.

plementar a alta direção
do canarinho da Marinha No segundo encontro o

sentiu premente necessida_ Luzitano foi datido inapela
de de lançar sua força má. velment.e pelo clube Dpze de

xima para poder manobrar Agôsto pelO elástico �arca.
o quinteto extr,eiante. dor de 8 x 2.
E coube ao Bocaiuva, no Na, primeira ,etapa os co.

nn,al
do tempo regularmen. [' mand,

ados de Paulo

.

Cabral
bar, a vitória: embora um já venciam pela contagem

I tanto dificil mas c\1tegórica. (Cont. na 5a. página)
�

--x--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. C. Próximo Sábado Dia 12
Mesas na Relojoaria Mullerg

TONY e (iELLY CA MPElLO.

FLORIANóPOLIS, Quinta Feira, 10 de Novembro de 1960

Soirée "CHIC" Com a Famosa· Dupla da Nova Geracão
, .

..�""l.i.:=:.o;,'\'Çn'\"óot.'l.t.'l...Sg.,"",,'t.o;,o;,u�"".""". e '" v " ,'f.'I.'.'I.'I. ••

o;,,��
_ r�

(

�I
(
< .

POI MARCADO O IÇNL4.CE MATRIMONIAL DA SR:TA. ARLETe' GONÇAL·
VES,'COM f) SR. HELIO BARROS, PARA O DIA 18 DE JANEIRO DO PRÓ.,
XIMO ANO.

'

no Lira T. C.
A SRA. Margot Ganzo Araújo, está
presidindo a campanha dos Cr$ "10,00
ou 20,00", em benefício do Natal da
criança pobre.

QUE será "congraçamento"?

HOJE, haverá uma reuniao, na' residên
cia da Sra. Margot- Ganzo Araújo, com

vinte senhoras componentes desta elo
giável campanha.

O S:::. Armando Carreirão, informou que
o filme do baile das debutantes do Lira
Tênis Clube, chegará nesta semana.

NA FESTA Intci nacional de Tecidos, o

Brasil, estará representado pela Bangú.
Êste acontecimento está marcado para
êste mês, na Itálía.

NO principin do ano corrente, fiz a

campanha para que os ônibus trafegas'
sem até as 24 horas. Hoje, a Raroscap
está de parabéns, os mesmos circularr
nc horário acima. Graças ...

NÃO há razão cara ave os-cafés e bares
fechem suas pc-rias, às 22,30 hs . o,

ôni.�bus trafegam até às 24 horas.

NUMA das festas do Lira T. C., apresen
tarei doze moças. representando, os 1?
meses do ano. (Típicas)

ANryERsARIA hcje, o Sr. João Inácio
Dias. Cumprimentos da coluna.

ANA Maria Flôrec;,
circula pela cidade ..

muito elegante

O LIRA T. C., lotará na "soirée" do pró
ximo sábado com a anresentacão de To-
ny e Celly Carnpello.

. , HOJE, às 20 horas no Lira T. C., haverá
uma reunião com as debutantes de 1960
e com as "Vendedoras de Flôres". As·

O BAILE Internacional de 1960, de W?S sunto: combinar recepção e despedida
hington, êste ano será dedicado ao Bra- de Celly e Tony Campello.
sil.

,

NAIR Maria Laurinda, festeiará ama

nhã, o seu 15.0 aniversárir , na residência
de sua a�ó, sra. Maria Damiani Pessi.
Fz rei a cobertura.

FRANCISCA de Assis Corrêa CFANI),
elegantíssima, possuidora de uma Iinhr
notável Merece destaque nesta coluna.

MUITO simpática a sr ta, Vilma Lunar·
delli.

AGRADEÇO, telegramas felicitar-õe
lU::U aniversádio: Sr. e sra. Joel (Ma'
gali) Moura; Celso Pamplona, cronistr
social de "A Gazeta"; Lucia Maria Lan
ge, Miss Florianópolis.

FOI inaugurado ontem, a Casa dos
Plásticos. Possui um grande variado de A SRA. Maria de Lourdes Beirão Bc
plásticos, para a decoração do lar. Ama- nassis, festejará hoje, sua data natalícia.
nhã, com;ntareU..

'

A ESCOLHA de Miss Brotinho de 19S(l
do Lira T.C., será feita sem .interrupção
da "soirée", A eleita será apresentada
ele _ surpresa.

O CLUBE "6 de Janeiro",
marrou um grande acontc-

cimento social, COilU o mo,

vímentado t':iile das Nações. O DISCO Dance no Lira T.C.

JANE Guimarães, festejou
de sábado p.p., esteve mo.

vimentado, sstando presen
te um gihnde numero da
associados, abrilhantando
a simpáti:a reunião social

dançante da nossa Juven,

o seu aniversário no dia 5

p. p. Felici:' ades.

João Ma-O FOTOGRAFO

A CRONISTA social, srta,
Maria de Lourdes Krugen
de "O Rebate" de Brusqu�
aconte�eu muito elegante
no Disco Dance.

tude.

NOVA DIR'ETORIA ROSITA Oliveira Miss Ele·

ganto Disco Dance da Se.
mana que 1':: ssou foi apre'
senta ;o e recebeu muitos

aplausos.

Recebemos:
Ilmo. Sr. Diretor do Jor
nal "O ESTADO"
NESTA
Comunico a V.S. QUe em

secção, realizada no aia,
28 tio mês em curso, 10'

eleita e empossada a nova

d i r t t o r i a da "A I a.
Moca 0.0 PSD aue regerá
seus destinos de 28.10·60
até 30.4-61 rícando assírr
constituída ;'

.

Presidente: Arnaldo 'I'a.,

SILVIA Hoepck Ramos da

Silva, foi escolhida míss I
Elegante Disco Dance da'
Semana. No próximo Disco

Dance, dia 19, será apresen,
taéh simbólicamente.

vares
Vice.Presidente:

Abreu
Secretário: Clovis

Carlos

B. Fer.
raro
TesoureIro: Henrique Oro

tiga
Coordenaéor Geral: Dr.

Fltncisco Grillo
Departamento Auxiliar:

Dr. Renato Ramos da Sil.
va, Hélio Hoeschl,' André
Villain, Renato Teive, A_
(.ácio Ouriques, Nilton da

Silva, Walter Almeida,
Walmor Silva, Osvaldo
Meira, Alonso MacU?do.
Aproveitamos I) ensejo,

para ,:,nviar.lhe protestos I

,d'e cordial estima.
• lClovis B. Ferraro

Secretário

acompanhada.

'�--

BRASILEIRO
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DORIVAL DA SILVA- UNO
Rua Conselheiro Mafra, 82

1.° e 2.° pa'.imentos
fone: 379:1

Silêncio?
tem
material certo:

Rocambole com geléia de morango� •••

que maravilha de sobremesa �

Ingredientes: �/ ".

1/2 xíc. 'de leite

2/3 xic. + 1 colho (sopa) de açúcar
j' colho (chá) de sal
Z colho (sopa) de manteiga

1/2 xíc. de água morna

2 colh, (sopa) de Fermento
Sêco Fleischmann.

ou 6 tabletes de .

Fermento Fleischmann
.

1 ôvo
4 1/2 xlc. de farinha de trigo
1./4 xic. de nozes picadas (dispensável)
I co Ih. (chá) de casca de limão ralada

1 xíc. de geléia de morangos

* Em nossas receitas, a medida-padrão é uma xicara' de 250 grámas ae água.

Grátis: Peça d D. Mario Silveira, Caixa Postal 1179, Rio de Janeiro, o

folheto "Conselhos Úteis", sôbre o Fermento Sêco Fleischmonn.

FERMENTO sico FLEISCHMANN

Modo de fazer: .Ferva o leite, junte o açúcar, o sal
e a manteiga. Deixe ficar rnôrno.
Numa tigela, coloque a água morna, I colh. (sopa) de
açúcar e o fermento. Deixe em repouso lO minutos,
depois misture bem. Sôbre uma pedra-mármore, peneire
a farinha. Abra um sulco no meio e aí coloque o fero
mento dissolvido, o leite e o ôvo. Vá misturando bem,
até que a farinha embeba todo o líquido. Trabalhe muito
'�em a massa, sovando de vez em quando, até que fique
lisa e solte completamente das mãos e da mesa. Colo
que-a então numa vasilha alta e larga (untada), cubra
e deixe crescer, em lugar abafado e longe de correntes
de ar, durante 2 1/2 horas aproximadamente. Junte à
geléia as nozes e a casca de limão ralada. Leve a massa

'fiara a mesa, corte em z ou 4 pedaços iguais.
.

Abra com o rôlo em formato retangular, espalhe na

I "AZ DE OURO,," ofertou um long-play
com Tony e Celly Campello, para ser

sorteado na "soirée" do próximo sábado,
��V::��"'i,:::""e;:::i-�'!.�.:::o�:::,;�;:ll.:;::\�,:;;:"'l'O:.�'%t:::i.�j..;.'l-%.;:.�.. ;'S,�,.:;liit:;::"�"'í;·"�.�V"�,.��Ii:!�:;::""�,.:::.�"�.;:::.:;::":;--:"\I::�'I.I

gessi aniversariou no dia MARIA Luiza B;'iYs�totfi', ,

7 p.p. Parabens. uma Icas Treze Srtas. Mais
Elegantes do Estado, repre
sentante de Brusque, l:icon.
teceu no Disco Dance, bem

I

'_'; 'I"

superfície um pouco da mistura de geléia e enrole a

massa em espiral. Aperte as pontas, pincele a superfície.
com manteiga, coloque em fôrma untada e deixe cres

cer novamente até dobrar de tamanho (40 minutos).
Asse em forno moderado (I So°C) durante 20 a 30 mi
nutos. Quando retirar do forno, cubra com I,) glacê.
Glacê de limão:

1 1/2 xíc. de açúcar de confeiteiro
1/2 colho (chá) de ccscc de limão ralada
J/4 colh.1 (chá) de essência de baunilha
Suco de limão

Peneire o açúcar, j unte a casca de limão ralada e a

essência. Junte lentamente o suco de limão, até tomar

boa consistência. Despeje, então, sôbre eis rocamboles,
deixando secar.

Mais um produto de qualidade da STANDARD BRANDS OF BRAZI!--, INC.

Torneio Iberto de Fulebol·de Salão

Santa

LUCY Batistottí ,muito sjrn- (Cont. da 4a. página) I za, Prazeres, Pinto,
Nunes e Arbitro - Elizer Gonçal. I tancia de Cr$ 825,00.

'

pática, marco usua presén, de 4xL' Mario (Dílmar) .

I vez.

'1ça no Disco Dance. Ressalte.se que o Luzítano J 03 dois conjuntos: - Pau.
.

também marcou na noite de ---X--- la Ramos com: - Claudio,
sexta. feira sua extreia no 1 Edio, Cabrera, Luiz Henrique Na segunda.feira mais

s1tor salonísta, mostrando. Na ultima partida da nol, '(Dirceu), Alex (Eduardo). três encontros deram se-

z.e presa facil para o clube tada salonísta defrontaram, O Real Madrid com: - quência ao torneio salonísta
O HOMEM é o prínipat dozíeta. se os quintetos do Paula Ra; Mata Gata, Edson, Bejamin reunindo os [ieguintes quín,

elemento em C"_�'e repousa mos x Real Madrid. (Paulinho), Paulinho (Chi. tetos:
h segurança nacional. DADOS TECNICOS: O Paula Ramos fazendo na), Teodomiro, (Helko), 10. Jôgo - DOZe x _Fa.

O potencial humano, do
ponto de vista milit:v;., se

valer sua melhor perfor. China (Djalma) . Jogou aín, oiano

funrlamenta princípalment., Local Estadia Santa Ca, man.ce goleou ao quinteto ad
I
da no arco subíetítuíndo ao I 20. jôgo - -Luzitano X

no pessoal da RESERVA tarína versárto pela contagem de arqueiro Mata Gato o Atlé .. F'ive
das fôrças armadas. Primeiro tempo: - Doze 3 x 3. ta Teodomiro. I 30. [ôgo
A RESERVA entretanto só A

•

terá valor ra:ll se, em �aso "x 1, final DOZe de Agosto
I

A renda somou a impor. Bocaiuva

de necessídaus, puder ser
3 x 2. DADOS TECNICOS:

mobilizada; isto é puder Marcadam os tentos para
ser reunida em �nidade o Clube Doze, Edson 3, Ríli; Local: - Estádio
combatente, rnsno 2, Dilney Alberto e Catarina.
Apesar das novas armas

de destruição em massa Déc.io, para Q conjunto do Primeiro tempo: - 5 x O

'dos foguetes- balísticos, ho� Luzítano marcadam, Nunes I para o Paula Ramos, final

Ije, como ontem - perma_ j
e Mario. I PaulI!. Ramos 8 x 3.

nece imutável (J., missao ,dias Arbitro:·- João Batista Marcaram os tentos pa,ra
f�rças arm�das - destrui. Rodrigues Junior.' para o Paula Ramos, Luiz
çao das forças armadas .

.

inimigas - e o elemento
1
9s d�IS quad:os. - Do.ze Henrique 3, Alex 4, Edio.

fund'amental da guerra Ge Ago.:to com. - LaercIO, 4, Edio.
.continua ser o HOMEM.' Dilney, Edson, Alberto (Dé. Para a equipe do Real Ma.
Sómente o homem comba· cio e FilomenD. drid marcou China 2 e He.
tente pod� AconquisJ,r o O Luzitano com·. S r
terreno; so ele pode atuar

ou. 10.

em quaisquer condições 'd'e
-----------------

luz ou escuridão calor ou

frio, deserto ou' floresta,
montanha oI} planicíe! ...
RESERVISTA!... CUM.1

PRA COM TEU DEVER, IAPRESENTANDO.TE INO
CENTRO DE APRESENTA_

,..

PROGRAMA DO MES
NOVEMBRO

DIAS 11 a 16 - Exposição de Orqliídeas.

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

DIA 20 - ENCONTRO DOS BROTINHOS
DIA 22 - Cinema - "La,bil'into de Aço", com Perry

Lopes, Walter Abel e Beverly Garland.

DIA 25 - BINGO DA "SAGRADA FAMILIA".
DIA 27 - ENCONTRO DOS BROTINHOS
DIA 2.9 - Cinema - "Investida .de Bárbaros" com

G�lY Madisol1, Frank Lovejoy e Helen Westcott.

--x--

Real Madrid x

DOENÇAS DO CORAÇÁO
TONICARDIUM poderoso cardiotônico.diuretico é

inQ"�dclo no tratamento da Artério Sclerose, disturbios de
Pressão Artéria!,' doenças dos Rins e Re.umatismo.

TONICARDIUM O T"JNICO DO CORAÇAO

MOl.ÉSTIA DE SENHORAS
COLrCAS _0_ COLICAS

SEDANTOL
As regras dolorusas podem ser evitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de
comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias,

( A N ( E R DA P É L E
(DiagnósUco e tratamento)

DOENÇAS DA PÉLE - SÍFILIS DEPILA
ÇõES - PLÂSTICA ABRASIVA

DR. JOSÉ SCHWE1DZON
-MÉDICO
Assisten te da Clínica

Demartológica e Sifiliográfica da Faculdade de Medi
cina do Parana

OIN,sULTORIO: Rua Trajano, 29 :_ l° ando
ATENDERA' DURAN'TE O lVIJ!:S DE JANEIRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ífõillcãiíüi'Piõllsslõüàil com o Prof. Mr. Edward Green
à rua Tenente Silveira, 42

Co. �� "'!a!l. ............ '&!. .... ... 'a ...... _

ou HENRIQUE PRISCO ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER PROJETOS, OR�A�:��S �E CONSTRt;ÇOES

CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

(UNICA SANT.A CATARINA
, Clinica Geral

üoenças Nervosas e -Mentais
Angustia - Oomplexos - Ataques - Manias ; ..;...-- <!l!l""-,---. _'--_

Problemático Afetiva e sexual
(I .

$ OJ
Com grande racllldade de pagamento, vende-se 10_

Tratamento pelo Eletrochoque coui anestesia !

_ ,,_
' ,se _

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Llnhares, -pró-

Insul1naterapia _ Cardiozolorapla Sonoterapia e :
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

Psicoterapia. : A
casa, Imediatamente.

Ii'lq.'çào dos Pstqutàtras _ .• \... / ,
Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305 -

DR. PERCY JOAO DE BORBA : �
,

Fone 2391 e 342ft.

• DR. JOSe '1'�-\lARES IRACEMA : /7f"\� 0IJIIAJ'I1f T{JIJ(J DfA --------------------

I CONS��T���::�5rt;: I�Eh:;':RAD. i I" - .� nos",wcJO5 --D-R--.S-A-M-U-E-L-F-O-N-S-E-C-A--
!- Endereço: Avenida Mauro Ramos.286: ft�,i*(Praça Etelv'na Luz) • ,,"-

.
.

-;; ,

...................................�A••a..
� �

,
_..................... ,

>; 4' �

�

I ��,�:���:�� : :�;�:�� I ( O I'H":. ":�·::::�A:�;c���::;:��;,��f�:,·,�U::T:
I Advocacia em geral no Estado de i T e r r e nosSanta Catarina i

I i Corresponden�ea:

,.INGLATERRA BRAS1L.lA

V duo�oç�. a. ::><'.l1l1or... - ;'roow>,

:. AESRTGAEDNOTSIN�NlDOS sRAIOO pDAEUJLAoNEIR� a e n alogl" _ l!:letrIC1Claa. III édlca
fi

___

ConsultóriO; Rua Vl'lnor ••1_

relle. n.o 2� _ relorou. UII?: Ed. SUL AWRICA 5° andar. .'
c�n8ulta.; DII. I b nor ... 0111 dlllll.'j •

'
, Fones: 2198 e 2681

I!:�:!�c�a: 7�on. e UI Itua BI.· !. _ � MIQ

_

Loles excelenles para conslrução ime-
diala á rua Almiranle Lamêgo, 111,
próximos ào mar, a 100 melros do
ponto de ônibus., Estuda-se facilidades
de pagamenlo.
Tralar na mesma rua no n.o 144.

PAR:\ISO

•• 'DIOO

Oper&9Õ" - DOlnou CI alUO
ra. - CHolel cI. Adulto.

Cura0 cle ElpeclallzaOAo no goçl
'ai dOI Servldore. do lAado,
(Serviço cio prot. Mariano d. An�
drade). ConRulta.: pela mt.nhi no

Hospital de Caridade. "A tarde d..

16.30 bora. em t!lante no coIllUl

tório. à Rua Nunel Machado, 17.
esquina da Tlradent.. - T.llf.
2766. Re,ldêncla - RUI .ar.
cbal Gama D'Eo' D.O 141 _ TIl.
'120·
.'

DR. WALMOR ZOMBR
GARCIA

DIplomado pela yaculclaG. NaOlO�
naí de Medicina cla Unl.�.lclaG.

do BrU1l

Ex-Interno por concurso cla ."Ir.
nldade_E.cola-. (Sln1o<> ao l>r01.
Octávio Roclrlgue. Llml). II
Interno cio Serviço do CirurgIa cio I
Hospital I.A.P.E.T.C. dO Rio ali.ranelro, Mécllco ao Hospital di

Caridade e cI, Matlroldaal Dr I
CarIo. Corrêa.

DOENÇAS DR SINHORAS -

PARTOS - OPiRAÇOIS _

PARTO SEM DOR polo muoao

pslco-protuatlco
Consultório: Rua Joio pinto D 10

claa 16.00 à' lt"i,OO bor.. A�na.

com bor.. marcadla
.

T.I.fone

8035 - Re.ldl!ncla· RUI (I.n'·'1

Blttencour. n. 1.1

DR. LAUHO DAUH"
CLINICA

Especialista em molé."1a a. S..

nnorea • vIa. urlnárl.... Cura ra_

t1lcal ""101 ln1ecçõel agudu I cr6-

nicai. do aparêlho genlto_urlnárlo

em ambc. o. sexo. DOlnoa. 110

aparêlho DIge.tl�o I dO .I•••ma

nervoso. Horário: 10'" à. 11 I

21,2 à' 5 bor.. - Con.u1'órlo:

Rua Tlraclente•. 11 _ 1.0 andar

__: Fone S246. R"ldêncla: ...

Lacerda Coutinho. 11 l Ch,caro dO

Espanha _ Fonl 1141

,----------

Dr. Hélio Peixotl!

ADVOGADO
Escritório - Rua Fellpe

ISchmldt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.

Residênc1a Alameda

Adolfo Konder nO 27

Caixa Postal 40tl

Telefone - 2421.

DR, NEWTON U·AVIL.4-
(IJ{UR(jlA l.&&"L

----

Espectalista em moléstia, de anue ti recto

r"'atAmento de hemorroidas, !Iatulu.• te,

Cinr,ia &Da! �

CONSULTóRIO: - P,na CeI. Pedro Demoro.

Estreito

1553 -

DENTADURAS INfERIORES
M€TODO PRóPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWE'IDSON,
CIRURGIAtJ lJENTISTA

DIPLOMAf'O PELA UNIVERSiDADE DO rARANA

RAIQS X - PONTES - PIVOS

TRATAMENT'DS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO, 29 - LO andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MAIERNIDADE (A'RMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

I\;ldiologistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLI \'EIRA

EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Vesicula Biliar -,_ Uin�

Torax - Ossos - Intestino, etc:

ni�tl'rosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gr:.lvidiiz) - Radiologia Pediátrlca.

1l1SPCE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

S'F.�JENS RECENTEMEN'liE ADQUffimO
ENDERtÇO: Rua Irmã Benwarda s/n Onlbus fi por

ta (Almte. Lamêgo}.

Departamento �e Saú�e rú�lica
DE FARMÁCIA

MÊS

PLANTÕES

D E NOVEMBRO

r �R"',ó,.....----
,--' .

_ .. _ ... ,._'

O"'plantão noturno será efetuado pelas farmácias Sto, Antônio, Noturna e Vi

tória.
.

O .plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia

Vitória.
I

5 - sábado (trurde)
6 - domingo
12 - sábado (tarde)
13 - domingo
15 - terça_feira (feriado)
19 - sábado (tarde)
20 - domingo
25 - sexta-feira (feriado
26 - sábado (tarde)
27 - domingo

--, �-�-

6 - domingo-
13 - domingo
15 - terça.feira (feriado)
20 - domingo
25 - sexta-feira (feriado
27 - domingo

.

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

, Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Farmácia VitÓ'ria
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna

Farmácia sto, Antonio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

._: ,"'>q�.";W7';.�
Rua Trajano

.

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Rua João Pinto

Rua João Pinto

Rua l�elipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

ESTREITO

Farmácia Indiana

Far�ácia Catarinense
Farmácia do Canto

Farmácig, Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto

Rua 24 de Maio

Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio

Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

'�i>�.;
O plantão natLil'l10 será efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana e Catari

nense.

A pi'esente lalJeln não podel'á ser alterada sem prévia autorização dêste Depar

tamenLo.
�,

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

R.DA'fOR.lS
Osva ido Mello - Flávio Alberto de Amorim - AndrC
Nilo Tadasco - Pedro Paulo MachaClo - Zury Macba"

0;" .........%%%'4";"74 S"'iOO%%%%S%,..%%S\\\\S\\\\,.\SS ...SS'SSi
do - .paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

4t- .�,� '.:Mit'
COLABORADORES

Prof, HilrreJrOlj Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Akides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira
">rof. Othoo d'Eça - Major Ildefol!8o Juvenaj - Prof,
Manoelito de Ornellas - Dr, Milton Leite da Costa
Dr. Ruben Costa - Pro]. A,. Seixa-s Netto - Waltel

c:�:::;s:s::::s:::;s:;::c;;s:r.::=�:;:::::;::::a:a:S::;:S:S::::S:S:::S;;S:::s::latll Lange
- Dr. A('.yr Pin to da L li Z ---:--: Acy Cabra I 1'eive

Doralécio Soares - Dr. Fon to-ura R�y - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Major - Ruí LobO - Rozendo V, Lima
- Maury Borger. - Lázaro Bartolomeu.
� "'�.:J- �A"'-'"'"

.

(";;;�_.3... \��.�"�"-
PUBL�CIDÂD.

Osmar A. Schllndwelm - Aldo Fernande8 .z: VirgUlo DI8I
- Ivo Frutuoso.

.,

R.PR.S.,NTANT.

U�pr..elltaç6ee A. S. Lara L".
RJO:-- Rua Se....or na.lu 4' - , .. '.'ar

T.l 115114
e 1"111. Rua Vlt-6ri. 167 -- �.a..1 n -,

Te!. 1i-8'41
-

krvlç. TelelT"leo da UNITJlD Pa.SS Ui-P)
AGJ:NTJ:S • CORR.SPOfiD.NTII�

•• T�o....unJelplo. " �ANTA CA'l ARINA
.lNUNC�JI

1I.lta.ln eealrat•• d. acord. r•• a 11lMla •• "I�.r

APRENDA INGLES

AGRICOLA BRUNO
HEGISTRO: N,O 167 - C.R.E.A. - 10,a REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho. '465 <Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

E. VIE'GAS ORLEc.

Advogado
ED :GARIA. :lY ANDAR TELEFONE. 2248

._

Escritório de Advocacia
Rua Fellpe Scbmidt, 14 - 2.0 andar - Florlanópo118
Dr. Acácio Garlbaldl S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr, Evlláslo Nery Caon \

Questões Trabalhistas - Causas cívets, comercíaís, crimi
nais e rlscals - Administração de bens - Locação e ven·

da de Imóveis - ·Naturallzação - Inventários -'Cobran
ças _ Contabilidade· p�r.rltas. balanços. análisel' � perlclu

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

para o. URUGUAY e ARGENTINA onde fará cursos de

a.�erfel�o�mento na especialidade,' nos Hospitais de

l\l?ntevldeo -e Buenos Alres, só reiniciará sua clínica de
crianças em dezembro depois do dia 18.

Morilz S. 6.

,

r.D1TOkA "O r�TAOO" L ITlA

a.. C....lh.lr., lrlatr., 110
l'elefone 8022 - C,xa. Posta; 139

I:Dderêço Telelráfico 1STADO

Vla.TOR
Rubell d. Arr4da Ramo.

G aa a-No TI
UomIOj{q. Fernandes de AQulDo

ASSINATURA ANUAL' CR$ 600.00

A direção não se respcusabilíza pelos
'OI.! €ltO!!< emitidos nos artigos assinados.

L O T E- S'

CIRURGIÃO - DEN1'ISTA
Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal

Raio X - Infra Vermelho

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

Consultório e Residência:
.JerÔnimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas
Rua

A V I S O
Dr. Cucrrciro da Fonseca,

....

especialista em ólhos -

OUI idos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu

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

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

�eu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON

.Jl't'TO. 207 - EDlFfClO JOÃO ALFREDO CURITIBA

Rápido �rBARRI6A VERDE" SIA
Transporle de, Cargas

x: x x

Em Organização
Trúfego Mútuo com o "Transpol·tes· Osni" e

"Transurro - Transportes Hodoviários"

Matr1z
.. FLORIANÓPOLIS

Filial
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740

Telefone: 52_74-71#

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

Rua Fco,o Tolentlno n. II

Telefone: 34_90
Caixa Postal n. 511
End. Tpl, TRANSVERDE

Agência
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
Telefones:
32-17_33 e 32-17.37

End. Te!. TRANSVERDE

Agências
LAJES

LA{lUNA
TUBARAO (Fil1all
CRICIUMA
ARARANGUA

Atendemos as seguintes praças: Biguaçú, São José,
Süo Pedro de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santo
Amaro da lmpe-ra�riz, Bom Retil'o, Ul'ubici, São Joa
Q uim, Pau to Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Araranluá, 'Lajes, Campo Grande, Teóftlo

Otoni. Teresópolis, NanuQue e Pôrto Ale2re.

LOTE
Vende-se ótimo lote, sito à rua Urbano Salles ,

área 400 tn2. ' Informações Edifício Montepio,
3,0 andar sala 305 - fones 291 - 3426.

:,' 'I;.
��.,.;<!.:,r;;,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA Teodoro Geraldo e a Oeste
COMARCA DE TIJUSCAS. com Manduca; 2°· - Que o

HORÁRIO: 2as. - 4as. e 6as. - das 8,30 às 11,30
E'DITAL

Suplicante e seus anteces-
DE CITAÇÃO·, sares vêm exercendo possehoras

.

O PRAZO DE TRINTA sôbre a gleba assim descri- JUIZO' DE DIREITO DA
i tnterassado., ausentes, íncer- será afixado na sede dêste3as. e 5as. - das 18 às 20,00 horas DIAS, DE INTERESSADOS ta, de maneira pací�ic�a" COMARCA DE TIJUCAS I tos e desvonhecjdos: pesso., Juizo, no lu§,f:;,r do costume

AUSENTES, JINlCERTOS E ininterrupta, sem oposicao EDITAL DE.CITAÇAO COM almente, o Sr. Dr. Represen- e, por cópia, publicad'o UMA
DESCONHECIDOS. de outrem e com "anímus- O PRAZO DE TRINTA'DIAS, I cante do M. Público nesta Co- VEZ no Diário da Justiça edomini"; 3° - Que a g le- DE INTERESSANTES AU

_ ! marca. . Dispenso a cítaçao TREZ VESES no jornal "OO Doutor Manoel Carmo- ba em tela é totalmente de- .

SENTES INCERTOS lE do Serviço do Patrimônio da Estado", '::'e Florianópolis.HORÁRIO: 2as. 4as. e 6as. - das 19,00 às 21,00 na GalÍego, Juiz de Direito marcada e o Suplicante a DESCONHECIDOS. União, por .entendê-Ia desn�- Dado e passado nesta cidadeda Comarca de 'I'ijuscas, cultiva plantando, em pe- O Doutor Manoel Carmo- sessáría em face da Jurtspru, de Tijucas, aos quatro diasEstado de Santa Catarina, quena escala, café e bana- na Gallego, Juiz de Dí, dência não só do Bupremo do mês de novembro 1(1'0 ano
na forma da lei, etc ...

·

na, tendo ainda 'encravada
reíto '�:a Comarca de Ti- Tribur.aâ Federal como tam- de mil novecentos !l. sessen-FAZ SABER a todos na mesma sua casa de re,
[u.Ls, I Estado de Santa b�m do 'Tribunal ele Justiça. ta. Eu, \I,.s) Ger-y dos Anjos,quantos o presente edital sidência; 4° - QU{), em
Catarina na forma da deste Esta,dlo. Trata-se de ter- Escrivão, o datilografei, con,de citacão, com o prazo de face do exposto, pretende lei etc .. :: ras interioranas e a cautela feri e subscrevi. Isento de se,trinta dias, virem ou dele legitimar sua situação de ,

FAZ SABER recomtndaóa diz respefco aos 'os Dor sé tratar d? Ass�s-_conhecimento tiverem, que fato, na forma dos artigos
a todos quantos lo presente terrenos alodíais de mar irha, t�ncia Judiciária. (as)' M.por parte de Joaquim Ma- 454 e seguintes do C.P.C.,
edital de

-

citação, com o pra- o Que 'tão é o daso da espé, Carmona Galleao _ Juiz denoel Firmo lhe foi dir�g\da ��l�ia.() d2�leg'na�12ud� ad�: zo de trinta dias, de ínteres, fie: Sem custas. P.R.I. Tlju� Direito. Está conforme o ori-a petição do teor segum e:
'f' sacos ausentes, incertos le cas, 3 de novembro de 1960. gir.al aríxaz'o na sede dêste. ....:. Exmo. Sr. Dr. Juiz de .hora e local para. justi icar

1 (as.) M. Carmona .Gal'lago _ J
.

I " t
.

.

t
. desconhecídos vjrtm ou de e - uizo, no ugar v.O cos ume,Direito da Comarca. - Joa- sua posse. eren e pro':lm�n- conhecimento' tiverem, que Juiz dle Direito". E para que sôbre o qual me reporto equim Manoel Firmo, bra- to o órgão do M. Publico,

t h' t d d f'd com citacão, após julgada por parte de lOsní dos San- chegu ao con ecimen o e ou e.sileíro, com 33 anos e"
/ Ih Ih f

.

di
.. t dos e ninauem possa ale Da �", supra. O Escrívão'.d pO.'," sentenca a justificacão, tos e s mur er e 01 mgr, 0'0 ' ....idade, casado, lavra 01', re- v

. '"

G d' A
.• A

t do" -onfrontantes conheci, da I,. netícão do teor seguínn- gar ignora r era ,rnan:ou ex, ercy os' njossidente em Ol iveira, nes e v' - -

di t dit I "'éC dos do imóvel, do Dr. Re- te: - "Exmo.ISr. Dr. Juiz de pe 11' o presen e e i a qneMunicípio e omar,ca, por ,

-
_intermédio de seu Asslsten- presentante do M. Público Direito ,::a Cornarco. Osni

te Judiciário e Q)rocurador nesta Comarca e dos inte- dos Santos e sua mulher Leo-
no fim assinado (docs. jun- ressados ausentes, incertos nor dos Santos, I brasjleíros,

VENDE-SE ótima casa sita a rua Conselheiro Mafra tos), vem perante V. Excia., e desconhecidos, por edital, - o primeiro lavrador e a se; JUIZO DE DIREITO DA para 'o Juizo de Direito da170, com bôas dependências, claras e arejadas, fôrros em com o devido acatamento, de trinta dias, (Art. 455, § gundã de profissão dorr.éstí- COMARCA DE TIJVCAS 4.a Vara; todos para aeompa-propoj- a presente Acão do 1°, do C.P.C.); todos, para ca, residentes e domiciliados Edital de Citação, Com o nharem os têrmos da pre,
alto relevo; soalho de t.ac09 com dese.nho�, lustres, �lôb'Os, Usucapião estribado nos ar- acompanharem

_

os �er!ll0s na vila :':e I Itapema, desta Prazo de Trinta Dias, de In- sente ação, .

nos têrrnos dotampadas e grande quintal. O referldo ímovel esta 110 tigos 550 e 552 do Código da presente .açao, ate final Con.Lrca querem mover o teressados Ausentes, In- artigo 455 do c.p.e., por meioalinhamento e desocupado para pronta entrega. Negoci'O Civil, com suas redações sentença, af'im de que. no presente' açao de usucapião certos e Descotihecuios. da qual deverá ser reconhe,urgente Tratar na mesma com o proprietáriõ a qualquer' alteradas pela Lei Federal
I
prazo legal�t q�erendQb" a em aue expõem e requerem O Doutor Manoel Car , cido e declarado o domínio

.

. ' .. .

I
n 2437 de 7/3/55 no de- contar da Cl acao e so pe- a \ V. -Exia. - o seguinte: -

mona Gallego, Juiz de do SupUcante sôbre o alu,
hora. A venda e por motivo de vIagem.

c,�r;o d� qt1al sendo. neces- na de reyeliaü aQ)re�entem 1"_ Os suplicantes são pos, Direito da Comarca de dído tsrreno, ficando cita-<ár io, provará: - 1° -, contestação. 5 - N�.o sen- seiros há mais: de vinte e cln TOuca', Estado de san, dos, ainda, para no prazoA C O IR D E O N I �o�:'sr� vSi�t;� ��l�cCeOss����: I ��er câ�t�l�:: �'L ;l�cO�dê�� �gr!�S�I�O��\:r::�� '�ü�e��� �� �tt�V��:. na forma ����� :�r:::������m c���e�:VENDE-SE UM ACORDEON -MARCA TODESCHINI. ,)stá na posse de .uma gle- �ia ,da �1esIT.Ia, palda �u� de- no l�gar "Ilhota", do muni-
c;a até final sentença, que

.

S' I
ba de terras localIzada no l.la l('�o"hecldo e ec, a�a o, cípio de pôrto IBelo, com a FAZ SABER deverá determinar a expe_COM 96 BAIXOS, 2 REGISTROS. EM PERFEITO E -

lugar "Oliv,eira", Primeiro por sentença, o domlll�o de
a largura de 45 metros, con a todas quantos o presente dicão do competente manda-TADO DE FUNCIONAMENTO. Distrito da Séde dêste Mu- gleba a favor do Sl!.R!Ican- tendo a linha ,àlQ; ,extrema de edital de citação, com o pra- do� autorizando sua transcri_TRATAR NESTA REDAÇÃO COM O SR. MANOEL, hicípio E' Comar·ca, a qual te, �om sua tra,ns�nçao �o Leste 100 metros,Ie fl linha zo de trinta dias, virem ou cão. Dá-se à presente o va-BITTENCOURT, i mede 35 metros de largura Re�lstro de Imovels; par� da extrema de Oeste 12é me_ dele conhecimento tiverem, (or 'de Cr$ 3.000,00, para os

.

I por 924 ditos ,de fundos, efeito de alça�a da.-�e a
tros _ ou sejam 4.950 me- que por pm'te de Francisco

efeitoE' legais. Protestando

E S E
' perfazelldo a area de .... presenje o valor de CI

tros quadrados; extremando C_elso de L�n:os lhe f'Oi dirL
provar o alegado com depoi-V [ N D - 328.944 metros quadrados; 5.000,00. � Protesta-se por, ao norte com quem de Idlirei- gl�a a peüç�o do teor se_
mentos pess'Oais, inquiriçã'Oconfronta ao Norte com ter- tod?o genero �e .prov.as a-

t . 1 L t t gumte: - Exmo.· Sr. Dr. de testemunhas e vistoria,ras de Alaide Conceição dmItldas em dIreIto, mclu- .0 e .�o s� e � es � �m er-
Juiz de Direito da C'Omarea.

<;e necessária, P. e E. Deferi_Montibeller. a Leste com sive depoimen�o pe.s�o�l dos las .. e GIlbe�to IMemnho, e
_ Francisco Celso de Lemos, niento. Tijucas, f9 de setem_ditas de Manoel Joaquim interessados. m.qUlr�c.ao ;de a -Oeste� em�ditas?e. sueesso- 'brasileiro, maior, c311ado, co_

bro de 1960. (a[!) João BayerFirmo ao Sul ,com José testemunhas e vIstona. Nes- res do fmado EugenIO Muller.
merciante residente no lu- .

t·
-

f'
,

.' tes têrmos, R. e A. esta 2.° - A posse Ido referido
'ar "Itjn�'a" dêst,e MunicL Neto. "'Em d�ta pe Iça0

h o�-_ ....�� Of OfOfOfV*-!.!:'4tOfOfEq:Eeq:Q:c........ÜS::Of
com Os documentos inclu-' terreno foi adauirida 'pela g.., 'i"

"

b exarado o segUInte despac o�·_....,,_.;;;._..

-;,,;;Gmnr:'AÃÃÃ;;;;Nmm[fU;;uLO)A'S
m

!i�it;!:) ��:��)1;��ti �:�:;$:1!�m���;:E�J: ��:r�)�ft�;���i�������� ii;;�:F��ji�J�i:�if���
/- Assistente Judiciário." sem \nterrupção, tanto pelos com o dev4do acatamento, tas ás deVldaEl mtImaçoes. T�
Em dit[1 petição foi exara.. suplicantes como por seus mopor a presente ação de jucas, 19-9.19�0. (as}!t.
Irado

o seguinte despacho: antecessores com /"animus- :lsucapiâ'O estribado no art. Car�nona. -. �UIZ _de I?lreI o
- "A., .como requer. Desíg- domini". 3.0 - Em vista do ;550 do C. C., com sua reda_ "F�Ita a JustIf�caçao fOI pr'O:no o dia 4 de novembro p. exposto Querem os suplican_ cão alterada pela Lei n. 2.437 fenda. fi. E!i!gumte sentença.
vindouro, ás dez horas, no tes regularIzar a sua posse de 7/3/55, no decurso, da _ "VIstos, etc. Julgo por

",Forum, 'para ,a justificação, �ôbr,e'o refel'ido imóvel, de qual, [!endo necessário, pro-I! sentença,. para: q?d� prodrafeitas as inemações e 11,0- conformidRlde com a Lei Fe_ vará: _ L0 _ Que, há mais seus legl!us � Jur! ICOS e eI-'
I tificações ne_ essárias. Ti- d'eral 2.437, '�:e 7 de março de de trinta anos, está l1a pos- I t.os� a. Justllfcaçao de fls.,
i Jucas, 24-10-1960. (a�) .M. 1955, Que alterou o I:.rtigo 550 se pacífica, ininterrupta, proe�dlda nestes aut09 a. re_f Camona - Juiz de DIreito. lo Código Civil. E para o dito com "animus-domini", sem auenmento de F�,anClscoI "Feita a justifkaçãQ foi f'm reouerem a designacão élPQ,iíicão de terceiro� _de du.as ,Celso d� Lemos.

.

Cltem-se,
""'f·p,�;e·llÜl-i1-'�g-tÜnte ..sente41- dlo ma -e hora para a justIfi- :"glebàs' de--terra localizadas Dor maPdado"d os �onf!oI!-I ça: "ViS'to&-, etc. Julgo por cação exIgida pelo artigo 455 no lug;u "Itingít", dêE'te Mu_ ta�t.es conh�cl. os os llt;0-: sentença, ipar� que; �y<�dg- :0·Códgo 'de Processo Civil: .aicínio e Comarca, devida_ '.'eli': por. edIta�s, com o pI a

za .seus le;gaI�.e .lt�ndlc s
E para o dito fim requerem, mente caracteriz-adas no ero_ zo d� tnnta dl�E" na f'Orma

efeitos, a .lllstIflcaçao de

I dig,'O Civil _ na aual deve- quis anexo , e p�ssuindo as prevIsta no §. 1. do art. 455,
fls .. proçediqa nestes au-

rão 'ser ol�vidas (Js testemu- seguintes dimensoes, ca�ac- do C,P.C., os mteressados au.tos e l'eauenmento de JOll;- o 'teristicas e confrontaçoes: 'oentes, incertos e desconhe
Quim Manoel Firmo. Cl- ?ha� Rome� Carl.os aos ��n_ _ PRIMEIRO LOTE _ Um cidos; pessoalmente, o Sy.tem-se, por mandado, os "os e. Be:-tuh?o L!U? Mtrtms, terreno rural, com 60 metroé' Dr. Repre[!entante d'O M. Pu
confrontantes ,conhecidos do a pnmeIra -omerclan. e e a

de largura por 261 ditos de blico nesta Comarca; e,1>0rimóvel; por editais, com o ;e,:s'und.a. I?,cscÇ1dor, resIdentes Droflindidade, perfazendo a precatória, a ser �xl?edld�prazo de trinta dias, na 3. ,:,omlclllaelos .

na referida
área de 15.660 metros qua. para o Juiz'O de DIreito da

forma prevista no § 1°, do v�la, -:- as QUaiS compareee_
drados; confronta ao Sul 4.a Vara da çqmarca _ge FlOart. 455, do C.P.C. os inte- rao _mdependentemell:te de
com terras de Martim Fran_ rianópolis, o Sr. I?elt;_g�do do

ressados ausentes, incertos CiJ�Ç:=t0' R�que.r.�m l_l1als «;1ue, cisco dos Passos; a Oeste e Serviço do Patnmomo da
" desconhe�idos' pessoal- depoIs dR JustrflCaçao, seJam Leste com terras do Reque- União. Custas afinal. P.R.I.�e.nte, (I Sr. Dr.' Represen- feitas as .citações do confron-

rente e ao Norte com o Rio Tijucas, 5 de -novembro de
tante do M. Público nesta tade do imóvel Gilberto Mei-

da Itinga. Dito terreno é cor- 1960. (as) M. Carmona GaLComarca. Sem custas. P.R.I. rinho, ,do Sr. Delegaclo ,à'o
tado pela Edrada da Itinga. lego _ Juiz de Direito. ".ETijucas, 5 de novembro de PatrLmônio da União, por SEGUNDO LOTE _ Outro para que chegue ao conheCl-

1960'. (as) M. Carmona Gal- precatória, em Florianópolis, terreno rural, co_m 166 me. mento dos interessa�os e
[ego - Juiz de Direito." E do Dr.': Representante do Mi- tros de largura por 947 ditos ninguem pos['a alegar lr;nopara que che!5ue ao ,conhe- nlstério Público nesta Cidade de profundidade, numa ex. rância, mandou exp�dIr.'Ocimento dos mteressados e c dos interessados incertos e tensã'O de 130 metros e 660 de presente edital Aque se,�'a afl_

I ning�lem possa alegar _ign-o- c'esc.onhecidos por editais de profundidade, numa exten- xado na sede deste JUIZO, I!0t'ãnCla, mand<?u expedIr 9 trinta dias, de acôrdo com:o são de trinta e seis metros; lugar do costume, e, por co
presente edital que sel�a artigo 455, citado; todos para área de 146.870 metros qua- pia, pUblicado U!'J.lA VEZ !la

I afixad" na sede deste Jm- falarem aos termos da pre_ drad'Os; confronta ao Sul Diárto da. Jush�� e TRE�zo, nO.i!lgar do. costume, e, sente ação dentro dOI 'prazo com o Rio da Itinga; a Oes_ VEZES no Jornal, O Estado
por 'COpHl1, p,u.�hcada U�A ele :�'ez dias, devendo ser, Rlfi- te e Leste com terraE.' do Re. de Florianópolis. Dado e �!_ts.VEZ no DlarIo da J�lshça nal r,econhecido o domínio querente; ao Norte com pro_ sado nesta ci�ade de :r1)U�. TR�8 ':,EZES n� . .1o�'nal dos' suplica!':tes sobre lo refe- priedades de Edviges Cardo- ca�', aos sete dIas do m.es de
.0 Es"ado , de Flollanopo- r�do imóvel. Requerem ou- so e José J'Oaquim Felipe. 2.0 novembro do an'O de mll n'O
h.s. Dado e .�assado nesta

trossim, a dispensa dOI paga- _ Que o Suplican.te cultiva vecentos e sessenta. Eu, (as)c�dade de }'IJUCaS, aos sete
menta ue imposto de tlhns- as glebas . usucaplendas, .as G-ercy dos Anjos" Escrivão, odIaS do mes. de novembro
mi são entre_vivos em vista quais são demarcadaE' e tem datilografei, conferi e subs_

,

do anot de Emll n(o",)ecenGto� e
'::'0

s
acórdão de 1:0 'cle dezem-,

suas divisas _respeit-adas. 3:0 erevi. (as). M. Carmona GaL
seSSM�. U,,, .�s �

elcY
bro ,de 1955, do EgrégiO Tri- _ Que. em VI�t.:t do exp'Osto, lego - Juiz de Direito. Estádos AnJOS, g ...cllvao, O da-
b I d J t· d 'E t d pretende legItimar a posse ,:onforme o original afixadot'l 'f" f " b una e Us Iça O· S a °

A

dA t J
.

I gar
1 agI a el, con eu e su s-

-.

"Q t
.'

qUe vem mantendo ['ubre as na [!ede es e UIZO, no ucrevi, Isento de selos por que expoe· -. 1:la� o ao lm-
Q'lebas' Para dito fim requer do costume, sôbre o qUe me

se tratar d.-e - Assistência posto de transmls'sao entre- �

d: �

d d' hora e l'epol·to·e dou fé.
. _

'

' .�;. .

...
A .

f.t· , a eSlgnaçao o la,
_JudICIarIa. (as) �. CarmÇl- VI\OS, a. e�I�ent��:;t. �I a Eao local Dara a justificação exi- Data supra. O Escl'lv_a'O:

na. Galleg? - Jmz de D!-

ta�
Dr. e l�nJus 1 lcave . � gida pelo art. 451 do C.P.C., ' Gel'cy dos Anjosrelto� Es.ta conforme o _O!l- prn�1_elr� ugar po�q?e .0. usu na qual deverão ser inquiri-ginal

.

afIxado na sede des- C-ª,Pl3:0. e ,modo JO�I�mal'lO de
das as testemunhas no fim

'j
: te Jmzo, no lugar do 'cos- adqmr_lr a J?rop�le,Qlad�e,. pelo arroladas, na presença do TELEGRAMA AO PRESI-i tume. sobre I) q'ue me re- que l_1ao sera 1�::'1�0 eXIgIr �do órgão do M. Públic'O, que de- DENTE D AREPUBLICA.';)(�rto c dou fe.

. _
'adqmrente do m�oytI, por es_ v-erá ser cientificado previa-

I
Data supr�. O Escnvao: se modo de. aqmslçao, o .pa· mente. Requer mais que, de�GERCY DOS ANJOS ga:m�nto dle Imposto ,�e.trans POiE! de julgada por senten_ O deputado petebista---

mlssao entre-VIVOS. Da-se a
ça a justificação, sejam-cita_ João Colodel opr,esentou

,INSTRU'ÇA-O·. presente o valor de Cr$ .... dos os atuais con.frontantei\ requerLmento solicitando 'o

.6.000,00 para' ,os efeitos le- Martim Francisco dos Pas- envl dt mensagem telegrá_

I MAIRINHAS
.gals.

.

Protesta-se provar o sos, Edviges CardOEl0 e José fica a Sr. Presidente da
alega:o com test�n::-unhas e Joaquim Felipe, residentes RepúbliOl, 50U.:.itando d'a-
'listaria st necessano. O as_ no local d'Os imóveis; o Re_ quela autorLc.'ade ° iníCiOI G-UAR'DAS sister.te que ,('sta assirJ:.;, tem presentante do M. Público início ela construção da

,
'.

sua residência nesta c1dade nesta Cidade' os interessa_ ponte sôbr,e o Rio Negro,I
. .

onde recebe citação. ·Tijuca·s, dOe! auseI).tes,' incertos e des_ na localidade de Três Bar-
O NE "Custódio de Mello" l8 de outubro de 1960. (as). conhecidos, por editais de ras, no município de Ca-
sob o ,comando do Capitão- ,:;laudio Caralll1urú cllt Cam- trinta dias; ü sr. Delegado nolnhas. O requerimento

I pos - Assistente Judiciário. d'O Serviço do Patrimônio da daquelt operoso parlamen_de-Mar-e-Guerra - Manoe
"Em :::1ta petição foi exarado União, em FlorianójJ')lis, por tar foi aprovado pela unâ-João Araujo Netto, em via- o s,eguinte despacho: ,- "A., precatória .

a ser expedida nLmilL,::'e.
gem de Instrução com a designe-se tempo e local p:l,ra ----

_

turma de Guardas-Marinha, a audiência feitas as int.
\

:B��;�l!!;�";:,_,,.... '"
obedecerá a seguÍnte escala ne�essárias.' Em i8/10ioo.-

. ..���' -�,.'

(as) M. Carmo.r.a. "Feita a r--------........... "!'!'!l_�"""!!-_�PI!P_�iiiiiii'""""
n{), jurisdição do 50. Dis-

justificação foi proferida a
trito Naval. stguinte sentença: - "Vistos,
Porto Alegre - de 23 a etc. Julgo por sentença, pa�J"

28 de novembro que produza seus le::ais e lU-
Rio Grande - de 28 a 2 rídlicos efeitos, a justificaçâo

de fls., procedida nestes áu-de dezembro tos' a requerimento I�.e o.sni
Paranaguá - de 4 a 10 dos ,Santos e s/mulher Leo_

de dezembro. fiar dos Santos. Cite-se, por
Em todos os portos de es- mandado, o confrontante co

nhecido do trr.lÓvel; pór edi,cala estão Iprevistas recep- tais, com o prazo de trinta
ções disputas desportivas e dias, rJll forma prevista no §
visitas n centro industria'is. 1.0, leiO art. 455, do C.P.C., 'os

DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

DR. JORGE SEARA POLIDORO

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

CONSULTORIO: Felipe Schmidt, 19 - 1° anda)'
-- sala 2.

V E N D E - SE
Vende-se uma cama antiga, estilo "medalhão",

com mais de cem anos, em ótimo estado de conserva,

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

Tratar à rua Frei Caneca, 139

V E N -D E - S E
�

1 armal'lO de ferro para casinha e 1 fogão a kero
sene marca "Elco Luxo". Vêr e tratnr 'a Rua Felipe
Schmidt 87, na parte da manhã.

"'t.

... ',' .....

saúde' e felicidade
,W. H. OR;R

Livro rigoros�mente a�ntífic'O destÍI;lado aos leigos, escritQ c'Om ° nobr'e
objetivO' de tornar amplamente conheciddl o· importante papel desempenhado
pelas glandulas de secreção' interna. Traz � lu'z�numer'Osos casos reais d,efpa'
dentes- que, tré\,tap'Os elas disfunções endpcrinas, hoje estã'O ansi'Osos p'Or)reve'
laJ' sua historia aos outr'Os1que, coma el�,_ blJscatn4sau_de, e felicidade.

As perturbaçõ�s gLandulares devem ser corrigidas o mais ced'O 'possíveL
pois quanto mais rápida a restauração df.,"Í equilíbrio gLanduLar, maiore�1 serão
as possibilidades de' evitar demos permanentes, tisicas ou mentai;s, nãolsomente
no indi1'íduo, como em mtâtos casos nos,d�scendentes.' _

VIDA NOVA PARA. OS VELHOS, - Heinz W'Olterek
CONT.ROLE SUA PRESSÃO - William A. Brarns.

CONHEÇA SEU CORAÇÃO - H. M. Marvin
SAUDE E VIDA LONGA - pela boa alimentaçã'O

- Lester M. M'Orriscn
VENÇA O ENFARTE'- William A. Brams
SEXO SEM CULPA -; Albert Ellis
NOSSO MUNDO -MENTAL - Virginia L. Bicudo
ü CORPO HUMANO E' SUAS FUNÇÕESt� Elbert

To'kay
.

(com numerosas ilustrações e dois! ATLAS
ANATOMICOI 'A CORES)

- 268 pags.
170 pags.

- 222 pags.

160,00
120,00
180,00

- 186 pags.
- 212 pags.
- 144 pags.

282 pags.

160,00
140,00
140,00
150,OÕ

258 pags. 350,00

312 240
paginas

OUTRAS

•

, cruzeiros
OBRAS

valiosas e atualissimas
PARA SUA BIBLIOTECA DE ASSUNTOS CIENTIFICOS

Em todas, as livrarias ou pela :CAIX� POSTAL 4.827
S. PAULO

À D.P,J.R. - Caixa Postal 4827 - Sâó'Pau'Io
Peço que me' enviem pelo Reembolso Postal: '

Vida Nova Para os Velhos

i ';

Conheça seu Coração

Vença o, Enfarte

Nosso Mundo Mental

Controle sua Pressão

Saude e Vida Lbnga
Sexo Sem\ Culpa
o Corpo e Suas Funções

Glandulas, saude el. felicidade

(Assinale com um X os livros pedidos)

.Nome

Rua

Cl'dade Esta-lio .. . . • . . . . . .. . . . u'

�.�,\\,�SSS%S%SSSSSS�%SSSS�S%SS%'SSS%S%ssssssssssssssSSiSS"

_, - �.',

EDITAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·Jmmf!tJlwjt\I�1
Novos e edntosos Panamás aprovados pela
Na sessão extracrdinâria da noite de das das quais altamente lesivas ao ensi,

� anteontem fo) votado o projeto 2'75/60, no e ao erário estadual. A emenda de n.?

.j que .dl�P?e sobre o quadro especial do 2 de autoria do líder do govêrno, depu-magistér-io estadual e da outras provi- tado Romeu Sebastião Neves, efetivando.í dên.cias.
os atuais delegados de 'ensino foi aprova-·i O projeto em aprêço teve sua díscus. da por maioria, tendo contra sí a vota-

j são encerrada na sessão ordinária realí , ção da Oposição, constltuída pela repre ,

3 sada à tarde. sentação do PSD, PTB e PDC.�1 Inicialmente foram votadas as emen.
Outras emcndag foram �o- da matéria impediu um es

tadas merecendo e�pecla) tudo mais apuiüdo. Trou-
destaque adie

.

autoria do xe ao conhecimento' da Ca,
,cepu�ado udenísta .Fernan_ 50 a criação Ir.'e uma nova
do '::'regas que efetiva. pro; díretoría : de Rádio e Co,
f�ss?res extr::-nun:eranos, municações com novos cal"

,clIansÜ:l,s e nao titulados gos R serem preenchidos.
c.om apenas umi ar:o de ser- Em aparte, '4 deputado
ViÇO, num verda.deiro ater:- Evilásio Caon, líder do PTB,
tad.o a?s preceitos constí, declarou Que não recebeu
tuclOnaIs.. o avulso do referido projeNsta oportunídada

_

as to estranhando tal fato
bancadas ,d.o PSD,

.
PTB, pois o outro projeto quePDC'

.•. ,atraves _seus h�ere§, altera vencimentos foi dís-
d�pu,,_do� . �oao Estivalet tríbuído .ern avulsos.
PIres, Evilásío Nery Caon
e José zJ.�i1lin, respectiva
mente, apresentaram de
clarações de voto, expres
sande o repúdio pela apre,
sentação e aprovação da
smendu. em aprêço que não
visa atender. os ínterêsscs
coletivos e sim os eleito
reiros, além de ferir a

Constítutcão.
Outras -emendas visando

a alteração de v,encimen1ios
e criação de desnecesaáríos
cargos fOll:'.an aprovadas
pela maioria apesar dos
insistentes apêlos formula
dos pelos Iíderes de banr a
das da Oposição, Devenios
ressaltar aue

-

dentre as e',
mandas I;�provadas está a
de autoria '0.0 deputado u,

denista Dário Geraldo SaL
les Que cria o cargo de di
retor e de Quatro profes
sôres para o Jardim ,15:e In
fância de Joinville e que
até o memento não furíélo
na e é desconhecido pelos
deputl:.:dos, oposíclonístas.
O proj eto foi élIprovado.
CRIADOS MAIS TRINTA
E NOVE CARGOS NA SE_
CRETARIA DA ,ASSEM

BLEJA
COM ESTA MEDIDA. A

CASA DO POVO DE SAN
TA CATARINA FICARA'
COM CENTO E OITENTA
E CINCO FUNCIONARIOS.
MAIS GENTE A GANHAR
POR CONTA DO POVO.
Foi trazido ao debate o

projeto resolução 7160, cri
ando cargos p reorganizan.
do ;os quadros funciona"'ts
da Se,;retaria da Assem·
bléiu, Legislativa.
O primeiro a discorrer

sôbre a materia foi o líder
'::0 PSD, deputado João Es_
tivalet Pires, Que afirmou
desconhecer)a matéria e

duvidava mesmo Que maIs
de cinco deputados tivessem
pleno e cabal conhecimen_
to da mesma. Analisou de
mora1dlameúte o projeto que
tem como objetivo princi
paI iPossibllitar o aprovei
tamento de apadrínhados
polm<;os.
Na oportunirif:lde, o d-epu_

tado Estivalet Pires solici
tou infor,mações 00 1:0 'se
cretário da Mesa deputa'(�o
WOlney Collaco de OliveIra
pois a rápidâ tramitaçao

O projeto em aprêço pre,
vê a criação de mais um

cargo de conservador de
móveis, quíatro redatores de'
debates, um cargo de fàr,
macêutico, com vencímsn
tos ,r.e Cr$ 23.660,00, quatro
novos cargos de encarrega
dos de setores com venci
mentos de 26.000 00 um

cargo de sub.díretor' geral,
um cargo de acessor téc,
nico percebendo 55 mil
cruzeiros mensais um rné-
dica 46 mil cruzeiros rnen-

... ...
..
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CONTINUA O ,R:EPUDIO AO PROJETO
Inúmeros telegramas pro

cedentes do interior do Es
tado, de solidariedade liws
Ftscaíd desta Cai2tal, d:e
mos ddvulgaçâo em edíçóes
anteriores; hoje, novamen

te, transcrevemos os Se

guj.tes:
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Hipotecando irrestrita so

presentado
.

ao Exmo. Sr.
presentando ao EXiILIO. Sr.
,Se cretário da Fazenda pelos
dignos subsCritores, encora

jo-me a "dirigir o pres·eníe
porque tenho ceyteza d'e que
S. Excia. não deixará de a·

tender aos justos reclamos
da class(', viga mestra na

economia do Estado. Queira
Deus pois, iluminar mais
uma vez prezado colega
nesta iniciativa,�diante tan
tas outras têm cred'en':jado
a classe. ASSim sendo e r1:1,
certeza de que o Exmo. Sr.
Secretário da Fazenda aten
da ao apêlo formulado pelos
Fiscais de Fazenda, 'Jfianço
futuro novos horizontes con_

sagrarão honrado amigo.
Abraços.
Hercílio Vaz Viegas.
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CONVITE
A SOCIEDADE DE AMA_

DORES DE ORQUÍDEAS
DE FLORIANÓPOLIS, tem
a grata honra de convidar
o Povo em Geral, para a

solenidade de instalação
da. 3a. . Exposição de Ó1'_
qUldeas, a ser realizada no

mo, às 10 horaü, nos Sa_
dia 13 de novembro próxi
Iões do Clube 12 de Agôs_
to.

A COMISSÃO

Irrestrita solidariedade na

defesa dos [nterêsses da
nos&�:;l, classe, no sentido de
que seja repelido o projeto
de efetivação dos Inspeto
res. Saudações. Theodomiro
Fagundes Lemos.

<his um cargo de auxiliar
de �ecretaria .da Presidên
cia com vencimentos de

ors 20.280,00 mensais, um
cargo de administra:o.or de

Cr$ 21.800,00 mensais e

outros cargos que vem o

nerar profundamente o e

rário públíco á apinhar
mais ainda a já superlotada
Assembléia.
Em aparte, o deputado

Evilásio Caon perguntou se
iriam criar algum cargo de
juiz de 4.a entrância ao que
respondeu o deputado Es
tivalet Pires que se preteri,
de criar é o cargo de dlre,
tor geral com vencímentoa
de 46 mil cruzeiros men
sais. Ao .concluir suas con,

síderacões o líder do PSD
declarou que ocupou a tri
buna a fim de alertar os re
presentantes do povo dos

perigos que o projeto ora

em díacussão apresentava,
bem como trazer ao conhe,
cimento da Casa' que a de
cisão de sua bancada será
uma decisão partidária.

A CRIAÇÃO DO CARGO
DE TRADUTOR É DESNE
CESSÁRIA E ALTAMEN

TE PREJUDICIAL
O orador seguinte foi o

více.Iíder do PSD, deputa
do Ivo Silveira, que discor
reu longamente sôbre a

matéria. Expressou a sua

estranheea pela excessiva
pressa na aprovação desta
matéria que não. recebeu
um estudo mais profundo
e esclarecedor das comís,
sões técni-cas da Caea. A

I.O CONGRESSO MARIANO INTER-
AMERICANO

.'.

A PADROEIRA DA
.

,

AMERICA LATINA

matéria deu entrada no

plenária às 16 horas e já
às 19 horas estava sendo
debatida com os devidos
técnica. No parecer do de
técnica No parecer da de;
putado Tupi Barreto, rela
tor da matéria na Comís,
são de .Constituição, Legis, .

lação e Justiça, consta que
a matéria é legal e consti
tucional sem maiores deta
lhes. Na Comisf.lão de Fi

nanças, o deputado Ademar
Ghisi, relator da matéria,
limitou-se a cumprir o pre,
ceito regimental.
Aliás, nínguem, nem mes,

mo a Mesa sabe o montan
te desta reorganização e

criação de novos cargos.
Em aparte, o deputado

Antônio Almeida trouxe ao

conhecimento da oaea que
com esta reorganização a

Assembléia contará com 185
funcionários, número ex
cessivo para apenas 41 de,
putados.
O deputado Ivo Silveira

continuando em suas pon,
derações afirmou que a

pressa da maioria deve-se
ao fato de não possuir a

necessária segurança no
número que a compõe.
Dentro as novas críacões

devemos acrescentar mais
dois cargos de motoristas
com vencimentos mensais
de 13 mil cruzeiros, além
do de tradutor com venci
mentos de Cr$ 21.840,00
mensais e Que só irá
prejudícar :o aproveitamen
to desta importância em

setores de maíor ímportân,
cía, A criação dêste cargo
deve ser o atendimento de
velha aspiração eleit.oreira
ou de alguém que deseja
descansar por conta do sa_
críf'icio popular.
Em aparte, o deputado

EDtivalet Pires sugaríu a

criação d,e um cargo de ins
petor de trânsito para dís,
:clpliinar o trânsito dos fim-
cionártos que se acotove
lam nos corredores da Casa.
O PSD votará contra êste
panamá.

O orador seguinte foi o

deputado Walmor C. de
Oliveira que procurou de,
fender a aprovação do mee,

mo, comparando na opor;

J •

malO'rla
tunídad., a sit.uação atual
da Assembléia Legislativa
do nosso Estado com outras
congêneres no país.
O deputado pessepíata,

udsnísta foi ínsístentemen,
te aparteado por deputa,
dos que compõe a vigilante.
e vitoriosa Oposição.

Com a presente reerga;
nização e criação de nóvos
cargos a despesa anual com
o funcionalismo da Assem,
bléia andará perto dos 45
milhões de cruzeiros.
A um aparte do deputado

Ivo Silveira, o deputado
Wolney Oliveira não soube
responder quantos runcío;
náríos contratados existem
atualmente na Assembléia.

Atendendo requerimento
do deputado Romeu Sebas_
tião Neves a discussão foi
encerrada e posta em vota,
ção a matéria foi a mesma

aprovada pela maioria.
Na oportunidade o depu,

tado Evilásio Caon, líder
do PTB, em nome de sua
bancada apresentou decla,
ração de voto.

Enlrou em recesso a junta
administrativa do I.H.C.

Voltará a se reunir o Colegiado no dia 16 de novembroi
o representante da Praça do Rio de J'aneiro, Sr.

José Larivoír Estêves, na Junta Administrativa do Ins,
título Brasileiro do Café comentou notícia publicada
no Boletim Cambial sôbre irregularidades na exporta
ção de .café. O Sr. Stokler de Queiroz, em aparte, disse
ter tomado conhecimento também dessas irregularida
des, x-elatando dois fatos de que foi informado. O Sr.
Renato Celidônio solicitou, então, informações sôbre as

medida,; que seriam adotadas pelo IBC para apurar as

irregularidades denunciadas e quais as penalidades que
seriam impostas aos funcionários da autarquia a':asc

envolvidús. O Presidente Paula ISoares, que dirigia oe

trabalhos, após fazer considerações a respeito, sugeriu
a formação de uma mesa-redonda (;ntre os membros da
Junta para debater o problema, na presença do diretOl
de comercialização do IBC, Sr. Costa Rêgo.
ENQUADRAMENTO PRO, licitação da Diretoria do

Vl.t>üRIO lJ\) F' lTl-ICIO- IBC. .

NALISMO Disse o delegado paulista
A Junta ap,rovou projeto que, em sessão anterior já

de reSOlução alterando as declarara que, qualquer
lotaçoes ele algumas caro modificação na estrutura
reiras do quadro de funcio. dos quadros do peDsoal da
narios, do lBC, a fim de autarquia, votada em reso_

permitir a inclusão, nL lução da Junta Administra,
11leSmO, dos exsel'vldores do
extinto DNC que foram
convocados para o [!erviço
ela autarquia e recomendou
à DiretorIa Executiva do
lBC que, com a maior uI',

géncia, proceda, em caráte�
proviSÓrIO, ao enquadramen,
to dos servidores dÜ\. Insti
tuto, enquadramento esse

que vigorará at.é a aprova
çao do definitivo, pela au_
toridade competente.
A propósito, ao ser pôstc

em (tÍscumão o parecer da
Comis.são Especial de Fun,
ciQnalismo, o sr. Pizza .So_
brinho representante do

govêrn� do Estado de São
Paulo, expôs b seu ponto de
vista sôbre a propomção,
que tivera origem numa SOo

Legionário de Maria: EUGÊNIO IUNCESIU
A Virgem é padroeira da América Latina sob o

título de N.a s.a de Guadalupe.
Pelos primeiros tempos da .colonização espanhola

no México, um pobre indio dos arredores daquele país,
ia a capital buscar o sa'�erdote a fim de administrar os

sacramentos a um moribundo; quando aO passar pela
...

montanha de Tepeyac, encontrou-se com a S,s, Virgem

que lhe apareceu dizendo:
"Va ter com o Sr. Bispo de México e pede-lhe que

me edifique aqui um santuário; 1P0rque quero ser a Mãe

dos indios e prometo conceder inumeros favores a todos

que vierem invocar-me nêste lugar".
Ao tIhnsmitir ao Sr. Bis- que obtenh:1Ís logo o san

po, êste não acreddtou, ao tuário que desejais".
coo.']. trário exigiu provas A bela Se,nhora consolou-

antes que pudesse crer. o léJzenào-lhe: "DaqUl a

três -dias volta aQUl e elar

te-et entao as provas pro

prias para convencer o .::ir.

Bispo."
AO fim ,de três dias lá

estava o índio no lugar ir:
Cilcado em tão celeste colo

Rai,nha dos

Ao voltar, passando pela
mesma montanha estava-o
esperando a Mãe de Deus
que lhe pediu conta da
missão Que lhe del(:;t,.

oI!Pobr:e Senhora, Itizeste
uma es';,:ôlha muito ruim
quandlo me cOin-fia'ste& o

VÜ.sso recado; ninguem quer
,acre!ci!i;tar na verdadel do

que peço em. Vosso No
me, o Sr. Bispo exige pro
vas que não posso dar, se

ria melhor escolher alguem
mais dígn_? ,do que eu para

�-O�D-�-�-'----:"'::-:N.n=-=-A.S--=-=--S[M----Hl[-Ia-
----

o�·d.enar a casa. para depois receber as
VIsitas?
Os deputados governistas, estão re.ce

vendo as chuvas de reclamações do po
vo, contra os seus atos desmesurados e

c;lesvairados, traduzidos em grosseiro pa
namá, e se cobrem da tormenta, com
uma frágil rêde; a dos, seus mandatos,
que lhes garantem seguranca financei-
ra, e as imunidades.

.

A argumentação do deputado Volney,
baseada em estatísticas que não inte
ressam "in concreto", e não reforçam as

formulações do Substitutivo, desejou
convencer os presentes, que na Assem
bléia Legislativa do Ceará existem mais
de quatrocentos funcionárIos, que na do
Paraná transitam ULS oitocentos, que na
da Guanabara, mamam uns mil e tantos.
Daí partem as intenções moralizado!l'as
dos "'papais" da matéria.

É sabido que a nOssa Assembléia, está
abarrotada de funcionários, que vivem
se empurrando IpeloH corredores, e sen
do confundidos com OS próprios deputa
dos. É saNdo que grande número de
amanuenses daquela Casa, não 'compa
rece nem para receber dinheiro no fim
do mês; mandam procuradores. É sabido
que os atuais funcionf\rios que traba
lham realmente,. que dão murro, são con
trários à criação de novos cargos. É sa

bido, que as instalações da Casa do Povo
(?). são acanhadíssimas, exíguas, e que
os serviços mais imperiosos, não estão
funcionando cama deviam, não pela falta
de funcionários, mas pela falta de me
lhor equipamento, (Ie maior organização.
Como querem êstes deputados, fazer do
direito o avêsso, do fundamental, Ó anti
fundamental!
Não adianta alegarem que muitos êr_

1'0S foram .cometidos em legislações ante
riores, que alguns fizeram e êles agora
têm de fazer. O ql1e adianta, é olharem
para frente, no sentido de moralizarem
os costumes, e não montarem em exem

plos errôneos. para satisfazerem os seus

apetites eléitoreiros. Já dissemos, um
êrro não justifica outro, e os cofres pú
blicos, não estão a.í Ipara alimentar ma
landragens!

ContudO, D$D$ fez o gool da vitória,
à uma da manhã; I) povo foi quem per
deu a partida. O time governista saiu
rindo à valer!

Silveira Lenzi

Anteontem, à noite, em mais duas da
q uelas sessões CABRALIIN:AS. (daquelas
ditas Extraordinárias, que rendem al
gumas notas de.mil cruzeiros), a maioria
- de um (1) - governista, aprovou a

toque de caixa, de arrastão, o es·cabroso
e vergonhoso Substitutivo que 'cria no_
vos cargos na desprestigia'da e desacre
ditada Assembléia Legislativa do Estado.
Apesar de provocarem a ,sessão extra_

ordinária noturúa" de fazerem a coisa
na calada da noite, em surdina., o andar
onde funciona o plenário, estava um

maracanãzinho; movimentado e abarro
tado por populares, que foram ver o

jogo de perto, já que o liberal Presi
dente e juíz (?) .das peleias não permi.
tiu irradiações.
As equipes estavam forma'das. e tudo

,começou 'como. na forma costumeira.
O técnico, advogado, defensor, encam

pador da matéria, ·deputado Collaço de
Oliveira, foi o D$U$ da noite. Não pro
videnciando a distribuição do assunto
(em fôlhas mimeografadas), como de
praxe na Casa" foi à tribuna para orien�
tal' a aprovação da bandalheira. Não d·eu
bola pr'a ninguém, nem para o meia ar
mador Búrigo, autor da vibrante jogada
p-anamenha. D$D$ jogOU sóZÍ'nho e jogoU
mal. Os adversários estavam meio para_
dos; os seus pupilos do time governista,
entraram na parada sentados, e sentados
ficaram por todo o decorrer do tempo.
A análise da tática colla'ciana, nos d<\

mostras .�abais de fraqueza. permeabili
dade, plena de brecllas 'e de argumenta_
ções falsas, que não convencem nem Os
asnos emperrentos, apesar de se lhes co

locar uma cenoura no nariz. As formula
ções, as fintas com enderêços errados,
deram-lhe a. vitória, porque "assim estava
es l'ito'�, de acôrdo com as prévias em

tabulações do jôgo, ,com juíz e joga,do
les amolecidos para o "match", pagos à
boca do cofre.

qUlo l:.om a

Anjos.
ulss,e-lhe ela: "Abre teu

manto, enche-o de ro·�as,
leva-as, ao Sr. Bispo .e diz�
lhe que são el,s o smal 'Cle

que ]:!;u· Quero um santuário
aqui em

-

m.inha I?-?nra".
�stávamos fIlO 1,:tIa 12 ele

,dezembro época do ano· que
no México rosas não eXi;;

tem mas por milagr,c da

Mãe' de Deus, do chao pe

dregoso brotaram esplê;ru':'l
ci_(:;ts rosas, com as Quais a

Rainha dos Anjos encheu o

grosseiro ave,ntal do hu

miLde índio .

Assim, voltou êle ao pa
lácio obteve (audiência, re

petiu seU pedida em nome

de Maria, e para ptovar
que suas palavras. eram

verdadeiras, mostroll' o

manto cheia Icei rosas úe
Maria.
Milagre, prodígio! admi

radas ,gritaram as pessoas
que lá estavam j:l pml:.!.
maior espanto de todos
dentre as 'osas sUI)giu a

face da Rainha :dos Anjos,
impressa mo ·pano grosso do
rmAnto :do pobre í,ndio.

Não hoüve .n�ais dúvida
e a Virg,em teve seu san
tuário no lugar indi':a:do

por ela mesma.

Dêsde esse momento a

quela senhora pasou a ser

conhecida como Nossa Se
nhora de Guadalupe, c por
conseguinte pasou a reinar
sôbre o. México.
QlL.nd,o em 1810, o padre

Hi'cialgo comandava os pri
meiros movimentos de in-

i'::�pendenj::ia, levantava o

estané-arte da Virgem de
Guadalupe, em lugar da cá
rablnl"" e mostrava ao povo
como sinal de reunião e de
fiitória. ,

Os aulausos foram gerais,
e o .pr1meiro movimento de
liberdade deu-se aos gritos
Ide ·'Viva a pátria. e Viva a

Virgem". ,

Mas não ficavam somente
como FJa.inha do México a

Virgem Senhora de Guada
lupe, também o tItulo má
ximo que º povo latino a

mericano poderia conceder
a.' alguém ,ser}:.! seu.
RAINHA DA AMERICA

LATINA:

tiva na reunião de junho
último, deveria ser adiada
para após à posse do novo

govêrno da Repúblíca.
Nada aconselharia pro;

ceder de outra maneira,
pois, a administração a

inaugurar-se a 31 de janei
ro vindouro, poderá ter cri
tério próprio em matéria de
organização interna do LB.
C. A&3im, pedia ficasse cons

tando da ata dos trabalhos
que,

.

como presidente da
Comissão Especial de Fun
cionalismo deixara de assi_
nar o parecer em discussão
e vo.t.ação, por não acolhida
a [ma preliminar referida.
Era êsse o ponto de vista

do govêrno de São Paulo,
que ali representava.
A Junta Administrativa

entrou em recesso' a partir
do dia 27, devendo reiniciar
os trabalhos da presente
Reunião Ordinária, em sua

segunda etapa, no próximo
dia 16 de novembro.

�

AGONIZA O PROJETO DOS...
(Cont. da P pág.)

disso V. Excia. já tem co

nhecimento.

Tomamosi e1ntretanto, o

liber,dade de, atlbvés deste
breve memorial, levar a

sua judiciosa apre�iação 6
nosso pensamento, a res

peito dêsse projeto, e fir
mâmlo-lo única e exclusiva
mente no mais genuíno in
terêsse :(':a Classe.
Renegamos, Senhor Se

.i:retário, a ,pretensão dos
Senhores Inspetores de Fis
mlização, tão-somente por_
que a_ sua efetivação no

cargo golpeia frontalmente

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

Por que se abrigar da chuva com rê.
de? Por que trazer exemplos que não.
exemplificam, que não se adaptam com

as realidades? Por que não arrumar, não

o direito de o Fiscal de Fa
zenc.h a ascender a êsse mes

mo c!:l,rgo, quando b., sua va

lia e a sua apti'Qão, em

qualquer época de sua vida
funcional, o tor,ne Imerece

,tllo� dêle.
Conquanto que o segundo

projeto traga ·em seu bojo
algum favor aos Fiscais de

Fazenda, - qual seja a ele
vação do nosso ,nível de ven

cimentos, - segundo esto-
ll1\O-q (informados, currJj)re'
nos, por Idever de consciên
cia renunciar a tal favor,
pos'to se nos afigure mero

expediente à consecução de
interêsses ,para alguns ape-
,nas, e por ser, ainda, in
telll"mente estranho (o
prO'jeto), 'ao bem geral ,dia
Classe.
Em assim procedendo

Senhor Secretár�, p�ten
'demos resguardar a sobre
vivência do verdadeiro. es.
pírito ela Lei Que CrIOU o

cargo I::e Inspetor, como
'd'efênder também a conve

niêntia não só da Class,e,
mas, sobretudo, do Estado,
que pode contar, entre Os
atuais Fiscais Ide Fazenda,
Jco� funcioná1l10s J[ompe-
tentes, dispostos a of.erecer
profícuos e relevantes Ser
vicos ao FisCO Estadual.

'" Ao examinar a sucinta
exposição que nos permiti
·müS oferecer-lhe, por este
meio, conflbmos em que Y.
Exc�a. considere úr.ica
mente a substâllJ::ia verda
deira do nosso objetivo. que
é, - além do Que já se evi
,d'enciou, - ;;. ,de evitar que
um possível descontenta.
menta da Classe venha ,em

bargar, no futuro, a boa
rrhrcha dos serviços ríscaiS
fator de reconhed::'a vita

lidade na arrecad1ação do

Estado.
AntecipandO o nosso sin_

cero e pessoal agrwdecimen
to pda atelr:ção Que dispen
sar à nossa ..!:;tusa, louvâ_
mo-nos da ocasião para
subscrevermo-nos, com adv

miração e respeito.
SERGIO BOPPRE'
IVAN LUIZ DE MATOS
HERNANI PORTO
RAULINO ROSA

.

WALDEMAR DA COSTA
CARLOS REBELO
RUBENS VICTOR DA
SILVA
DECIO COUTÓ
ANTONIO DA CUNHA MEN
DES
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