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250 Milhões Para Obras, Iniciais da

Barragem do Itajaí
Duzentos e cinQuenta milhões de cru

zeiros serão utilizados nas obras, de constru

ção da Barragem do Rio Itajaí, segund� a

nunciou o Departamento Nacional de Obras

e Saneamento.. Concorrência pública para

as son�agens geológica.� dos loc�.is .�nd� s�,�
râo construidos os desvios do RIO, Ja fOI de-

terminada pelo DNOS.
As obras estão previstas para 9_uatro

anos ..

BATE-PAPO
O governador Heribertô Hul�e re,r�

beu, no Palácio da Agronômica, a visita do

sr. Celso Ramos, futuro governador do Es

tado. O atual apresentou ao futuro aspectos
dos problemas administrativos do. Estado.

Euforia na U.RaS.S. Com Vitória
de KENNEDY

MOSCOU, 10 (A.P.) -

iNi'kita wruchev dirigi u,
hoje, mensagem de feli

citações ao presidente
eleito dos Estados Uni

dos, John F: KennedY, em

q ue expressa a esperança
de que, durante seu go

vêrno, as relações SOVH)

tico-amerieanas vottqrão
à "linha que seguiam nos

tempos ele F'rankl in Dela
no Roosevelt."

tre os govern 0S da URSS
e dos Estados Unidos.
"Estamos convencidos

de q ae não existem obstá
culos insuperáveis _ para

se ,preservar e consolidar
a paz.
"Para lograrmos êste

objetivo estamos dispos
tos, 'por nossa parte, a

.contiinuar em nossos es

forços para dar solução
a problemas tão urgentes
quanto o do desarmamen

to, a solucionar o proble
ma alemão mediante. a

mais breve assinatura de
um tratado de paz e a

chegar a um acôrdo sôbre
outras questões cujas so

luções poderia aliviar e

melhorar tôda a situação
internacional.

A mensagem diz:
"Proclamamos já e rei

teramos o nosso respeito
pelo pacífico e bem dota
do povô dos Estados Uni
dos e estamos dispostos a

estabelecer relações mais
amistosas entre Os povos
'�oviético e amerícano, en-

Natàl. situa�ão tensa
RIO-
.A situação em Natal, segundo in�orma

va o governador eleito, sr. Aluísio Alves, à

(lireção da UDN, continua de extrema ten

são, estando .o prédio da Assembléia cercajlo
de tro.pas enquanto populares s.e mantêm
nas cercanias de ânimo exaltado. O presi
dente da Assembléia decidiu suspender suas
sessões por falta de garantias, evitando as

sim que se encontrassem ontem no seu re

cinto os quinze deputados partidários dlo sr.

Aluísio Alves com os membros da Maioria
que apoiam o governador Dinarte Mariz.

6 sr, Manuel Duarte� genro do gover
nador, autor ,dos tiros que feriram o depu
tado Garibaldi Alves, penetrou no recinto
da Assembléia armado,. ségundo consta com

uma metra.lhadora de mão.
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De(reto do Estado de Sitio já está pronto
�-- - 'RIO _ "O Globo" notí- Sette Câmara, deliberou-se

A
'

üard desta opor a mais enérgica rea,
cia esta L!3,f e, com .

- "

__ . que na primeira página, cão às tentativas, de desor-

P r O V a ( a 'O· :::��J'i!�:f�\�ã��l:�:t; ��;r:��Z:F:��;���kt���:
,

elabora,d'o e enviado a Bra- da maioria, sr. Abelardo Ju-

sília. Será apresentado no rema consideranà!o que o

J Congresso Nacional se per- governo não tolerará quàl.,
.

durar (.3., g-reve que perturba quer coação, pedirá hoje
Foi perfeitamente justificável o alarma das auto- vêrno. O sr'. Juscelíno

.

p n a na Ca
o País e considera ilegal,

.

que seja sus e ,s ,
-

r idades federais com o deflagrar dessa injitstificável Kubitschek, qUe conduziu
sob todos os aspectos. �a mara dos Deputados, a tra-

greve de ferruvjríos, portuáríos ,e marítimos, Não ocor-
até aqui com segurança a

reunião de ontem, .no Pala- rnítacão do, projeto de l'9.-
d t· h bit 1 t Ii

nau do Estado, levará a
CI'O ,�_'.Ias t.aranleíras, sob a ridade até Cessar a greve,ren o os mo IVOS que a I uaimen e exp icam os movi- bom têrrno a missão que o 1 Esta manhã, o governador

menzos grevistas, a suposição que se impõe é a de tra- povo lhe confiou de chefe presíclência ,de Jusce l!�o. e Sette Câmara IC.'eixou o Rio
t d

-

ti I d com bí tí d de uma nacão democráti, com a presença '<10S mI�llS- B Tar-se e provocaçao ar ICU a a o je lVOS. e per- .

tros c·.b.. Guerl'a, Jus.tIça_, para tratar, em rasi ID,
t b

-

d d rbli ca, livre, ordeira e índe- . � -

- 1 t t tur açao a 01' em pu ica, VI'aça-o Trabalho, Mal'lnha (O assun o que an o preo-
Pendente. , ! opa'

e Ex·terior, e do governador CUp:1, is,
(Do Riário Caríoca)

As classes que se levan
taram em parede perten,
cem aos serviços públicos,
a cujo âmbito não se ex
tende o direito de greve,
que a Constituição atribui
aos trabalhadores como
arma na luta pelas reívín,
dícações sociafs. A pae
disso, os motivos invoca
dos para o movimento
eímplesmente não existem,
pois o que os servidores
das emprêsas oficiais plei
teavam estava na iminên
cia de ser concedido pelo
Congremo Nacional. Pode
se dizer que o retardamen
to na votação da lei que
favorecia àquêles grupos
de servidores se deve
exclusivamente à greve,
pois muito compreenaivel
mente o Poder Legislativo
entrou em compasso de es,

pera, desde que não é lici
to nem honroso aos seus

membros agirem sob a

pressão de rebeldias de
funcionários.

O único motivo que ex

plica, mas não justifica, a

inquietação dos servidores
que se declararam em gre
ve foi a simples emenda do
deputado Meneses Côrtes,
um político de interven
ções notoriamente desas,
tradas no cenário da vida
pública do país. Os líderes
das classes deviam, entre
tanto, saber o que valem
eesas iniciativas isoladas
para não se deixarem 'con
duzir 'Por reações destitui
das de base nos fatos.
Diante da' s'em-�'azão e

da negitimid�.dê da greve
dos servidores dai:! fer
rovias do Estado, do Pôrto
e do pessoal do mar a ser_

viço de emprêsas estatai&,
o govêrno devia realmen
te encarar o movimento
como o considerou desde o

primeiro momento: uma

provocação. Provocações
dêsse tipo não 9urgem gra
t.uitamente, pois obedecem
tradicionalmente a conhe
cidas influência>! subversi
vas.

Tudo indica que os co

mand:,intes da greve, a

serviço de fôrças políticas
sUbeterrâneas, �quise,ram
sondar a capacidade' de
defe[:a das instituições. Se
foi êsse o objetivo, tiveram,
uma resposta à altura, ca

paz de desestimular o âni_
mo aventuroso dos emprei
teiros de badernas.
O pre8idente da Repú

blica, sem perdeT a sere
nidade, at.uou no episódio
com sua notória energia,
adotando as providências
cabíveis para conter e de
belar fi, provocação com a

qual se tentou perturbar
os mese[: finais do se)! go-

Comando grevista julgou paredista
hoje: liberdade trabalhadore!t,��!!o�a�

RIO --

nai dos Marítimos, expli,
O Comando Geral de Greve dos Marítimos, Portuários e Ferroviários, cava aos grevistas, em as-

durante reunião realizada secretamente, julgou paradista hoje, caso sejam sembléia realizada, 'na sede

libertados todos I}S tn-abalhadores prêsos e firmado, pelos líderes da Câmara do SindLcato id'os 'I'exteís, o

andamento das negocia
Federal, um compromisso de aprovação imediata do projeto de paridade,

O Poder Executivo acha-se, porém, em dificuldades para atender as

reivindicações relativas à libe!rtação dos prêsos porque os processos já fo
ram encaminhados ao Judiciário e caberá ao juiz Nei Palmeiro decidir sô

bre a soltura dos grevistas.
Urma assembléia conjun

ta dos ferroviários, portuá
rios e marítimos realhiJié"a
para deliberar sôbre a ces,
sação da greve, caso sejam
libertados os presos.
Membros do Comando

Geral da Greve estiveram,

Incidente COII a Igreja
A dificuldade se cen- das univer-sidades do Es-,

traliza em uma cláusula tado.
MADRI __:_

,

Irrompeu uma crise en

tre o govêrno do genera
líssimo da Espanha, mo

tivada por uma questão
de caráter administrativo
apresentada no Ministé
rio da Educação.

jt�otamente com o minis,
tro Alírio Sales Coelho,
'�om o ministro da JustiÇ,la,
debatendo os !i'iversos as

pectos do problema, oca

sião em que assumiram um

compromisso tácjto de pro-

da concordata que a Es

-panha -assinou com a San
ta Sé, que dá à Igreja o

direito de abrir escolas

próprias e outorgar títu
los tão rál idos quanto os

Senado AprOfOl: S'ETTE (AMARA

Chef'iará Delegaç'ão em Genebra
Durante 'c5;uas horas, o

governador Sette Câmara
foi sabatinado pelos mem

bros dl, Comissão de Rela

ções Exteriores do Senado
Federal. Além dos inte
grantes da alui'ida comis
são, partidparam na reu

nião Os senadores Filinto
.

Muller, Auro Moura An_

drade e Jefferson Aguiar,
Embora secreta a reunião
pudemos apmfJr que a;
perguntas não. fugiram da
rotina. Como poucos já.
ouvidos pela comissão o

futuro chefe da ,d'ele�acáo
brasileira em Genebra �m

,

�ua expOsição, demonstrou
um completo domínio dos
Rssuntos a serem tratados,
revelando-se, aindra, um

conhe,cedor prófundo da

Deputados (40), Políticos e Homens de

Brasil, Capital Londre$ - Paris;
São Paulo, Capital Nova Iorque

II
Publica a "ULTIMA HOR9", edição do Paraná: antes.

Enquanto o País se debate numa crise social De outros Estados, temos fora do País o gover.
sem precedentes, com � eclosão de greves nacionais nadar da Guanabara, sr. Carlos Lacerda, que foi
e até ameaças às instituições e ao regime, um cor conversar com Chiang Kai-Shek e de viagem pro-
fortavel roteiro turistico está i'endo ,cumpridq P01' gramada os governadores do Paraná, sr. Nei Braga
politicos aparentemente da maior responsabilidade, f' do Rio Grande do Norte sr. Aluisio Alves. Isto
rumo a Paris',. Londres ou Nova Iorque, muitos a exclu'indo os homens de nego.cios, cujas viagens são

passeio, a'pós o "cansaço" da
-

campanh_a, outros na feitas ;mais discretamente,
esteira do navio "Aragon" que conduz o ::\1'. Jânio

.

Os deputados que abandona?n a Assembléia às
Quadros a terras de alem-mar, com o obJetivo de de- moscas ou dão Ghance provisória a suplentes, cOm a

bater com o presidente eleito, longe do Bra.sil, pro- orgia consequente de ajudas de custo e outras coisas,
blemas brasileiros, e alguns pelo simples gosto de destinam-se à Nova Iorque, mas mu�tos, entre os

abiscoitar viagens :gratuitas, 'indiferentes à situação quais o sr, Abreu S.odré, Ipretendem apranger Parif
que Por aqui' reina. em vôo 'posterior.

\S,Ó de São Paulo embarcataÍn ou estão para em- ,�- A maioria dos outros políticos e àdministrado-
barcar nesses dias 40 deputados (quase metad� -da res tem ,como rumo Paris e Londres, para um dedt
Assembléia Legislàtiva), Oll secretarios de Viação e de prosa ,com o presidente eleito,
Agricultura, o diretor do DOP (Plano de Ação), o Enquanto iss'o, 'como frisamos na primeira linha
,chefe de gabinete do secretario da Viação, o pl'esi- desta noticia, o Pais se debaté numa crise sociaI' pa-
dente da Assembléia, varias políticos, sem contar ps ra· cuja solução seria mais do que necessaria, im-
emissarios especiais'" o senadOr Lino de Matos

-

e o prescindivel, a presença dos vitoriosos de 3 de outu-
industrial Roberto Selmi-Dei, que já haviam partido ]:11'0, sobretudo do Ipresidente eleito,
CS%%SSiSSSSSSSSSSSSSS%SSSSSgSSSS%%SS%\%SSS$%%SSS%SS-SS$5.í%ss:""SSSiê"SSSSSSSSSSSSSS%SSSS

Negocios na Esteira do "Aragon"

pOlitica internacio'nal em

todos seus aspectos e, em

particular ,naqueles que se_
v1nculam às relações rxter,

l�:3.S ::::0 Brasil.
Ao final posto a votos o

,

pare.:er favoravel Ida sua

IndLcação para a chefia d8,

delegração diplomática do

Brasil, e.m Genebra, na

categoria de embaixa'd'or,
foi o ,eu nome aprovado
por unânimidade pelos no

ve n'iembroS! da Comissao
de Relações Exteriores.

porem às suas classes a

su�,pensão do movimento
paredista, desde que rôs
sem soltos Os presos. ,

Enquanto
.

eram mantidos
Os entenc.ínrentos no Mi
nistério da Justiçá o cmte,
'I'aurr.a turgo Gato: prasí-

Até agora, o govêrno

espanhol nega-se a admi
tir a v-alidade dos títulos
conferidos !pelos estabele
cimentos educacionais da

Igrejr-. Católica, a menos

que êstes sejam revalida
des pela universi.dades

governamentais. A Igreja
tem universidades na Es

panha há muitos anos, to

davia, os estudantes de
vem ser aprovados em

instituições do Estado,
antes de exercerem suas

profissões.

O úl timo inciclen te
ocorrido teve Iugar recen

temente, quando a Igreja
decidiu abrir uma escola
de jornalismo. O Ministé
rio de Informação, que di

rige a única es,cola de

jornalismo na Espanha,
se opôs à idéia da Igre
ja.

SÃO PAULOI 'ESCOLHEU SUA RAINHA
DO CAF'É'

Aproximando-se (a., data
da ,escolha ,�'a Rainha do
Café do Brasil, que será
eleita durante a Fes,ta :Na
cional do Café. a se rea_

lizar em Ribeirão Preto, .de
19 Ia. 26 do r�orrente, os Es
tados cafeeiros indicam as
suas representantes. DepOis
de Minas, Espírito Santo
Paraná e Estado do Rio ;d'e
Janeiro, São Paulo escolheu
'a Srta. Lucianita Furtado,
como a sua Rainha. Foi e!a
indicada peja Sociedade

'" Rural Bra·sileira. PaUlista,
,está frequentando, no Rio,
o curso 'ia So�iologia e Po
lítica rJl Universidade Ca_
tólicà.

Lucianita, graciosa, inte

ligente e dotada de todos
os requisitols para concor

rer ao grande certame,
disputar áo cétro de Ra:i-
nha pelo Estado de Sao
Paulo ,com a- candidata Ide

Ribeirão Preto, sede do
certame e que por isso te
rá direito de apresentar
sua própria candidata.

A cancjdata vencedora,
rlisputará o título de "Rai
nha Continental do Café"
nei. Colômbia, em substItui
ção à Srta Denise Guima
rães Prado, cujo _ reinado
termina em janeiro Vin

douro.

ções.
Entre os grevistas, po

rém, surgiram inúmeras

,ctiscussões, ,manifestando-se
grande número de traba
Ihadóres contrârios ao rl'

tôrno ao serviço com a

simples libertação ,(\'.os pre
sos. Acham êsses 'grevistas
que a greve Só deve ser
susptnsa com r;.; aprovação
da paridade.
As, autoridades governa

mentais estão seriamente
preocupadas com a situa
cão Dois segundo infor

mações vindas de Blf"sília
a maioria dos deputados
não concorda em aprovar
a parrdade enquanto per
durar a greve.
Os deputados. seguríclo

dizem diversas autorjdiades
governamentais; aprovarao
o projeto da paridade logo
após que seja cessada a

guerra. '\
Para examinar os díver,

sos (a,spectos da greve, o

preside'nte da RepÚblica
prollloveu ontem à noite
uma reunião do Ministério,
ocasião e,lrl que Os millls
tros Id'O Trabalho e na Jus
tica rerataram OS aconte
cimentos e informaram Sô
bre a �:'ecisão do �Coma'ndo
de Greve de suspenC:'er o

movimento paredista, desde
que fôssem libertados os

presos.
Em meio à reuniao :cIo

Ministério, foi ,chamado o

chefe de políCia que infor
\mou estarem OS presos à
Id'isposição do Poder Judi
ciário, já que os processos
tinham sido distribuidos
ao Juiz Ney Pinheiro.
Por sua vez, a Confede

racão Nacional dos Traba
lha,dores nas Empresas de
Crédito distribuiu uma

men"!"gem, na qual Idlá o

seu apoio ao movimento
dos portuáriOS, marítitmos' e
ferroviários considerando
se unLd'os e solidáriosl na

defesa dos princípios da li
berda;d'e sindical.
Termina a mensagem in_

formando' que os 150 mil
bancários, êongregados pe
la Confed,eração, reafir·
ffii::mid'o a sua posição clara
e leal em torno do's tra_
ba 1hadores.
Para assegurar a liber

dade léus membros do Co
mando Geral de Greve,
foram expedildlo,S, ontem,
habeas cQrpus preventivos
pfJ.ra Os líderes dos sin:di_
cato.s que 'ad:eriram ao mo

vimento, paredista.
Vários grevistas que não

foram processados! puderám
ser libertados ontem à tal"
,d'e. Esses grevistas, in.fQr_
maram Que na Polícia' fo
ram bem trfa.tados e não
sofreram qualquer espéCie
de coação.

São raulo:' Pt tem can�i�ato \ a Prefeitura
SÃO PAULO -

O fat.o de maior impor
tancia, dentro do movi
mento político em torno
da sucessão do prefeito
Adhemar de Barros foi,
ontem, a \renuncia do sr.

Rodrigues Alves à sua can
didatura pelo P. L. e o

conf.lequente lançamento·,
pelo diretório metropolita
no daquela agremiação, do
nome do deputado FaTabu
lini Junior como 'candida
to ao Ibkapuera, na le
genda .libertadora.
A escolha do sr. Faí-abu

�ini Junior como candidato

do P L. à Pref�itura foi
procedida em votação se

creta e aprovada por una

nimidade de votos. Nos
termos dos estatutos do
P.L., ainda hoje aquela
agremiação encaminhará
ao TR,E, o pedido de regis
tro desse candidato, ao
me[:mo tempo qUe solicita
rá o ca.ncelamento da can

didatura do sr. 'Rodrigues
Alvés Filho.

A reunião do P.L., pro
longou-se por varias horas,
tendo sido o sr. Fairabulini
Junior sUbmetidep a demo-

rada sabatina, sobre pro
blemas referente9 à admi
nistração municipal.

Na oportunidade, foi tor_
nado publico qUe o depu
tado Farabulini Junior
abandonara o. PTN ,e se_
insclrevera no P.L., do qual
desde ontem é deputado
na Assembléia Legislativa.
O Partido Libertador

tem 'como difinitiva a can
didatura Farabulini Junior
e hoje mesmo iniciará en

tendimentos, na base desge
nome, com outros parti
dos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-2- "O ESTADO" O MAIS ANTIGO OIARIO DE SANTA CATARINA
-------------------------------- -----------------------<,��;�-----------------------
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ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE

NASCIMENTO
Acha-se enr-iquecido o

lar do nosso conterrâneo
sr, Darcy Motta da Silva ,e

de sua exma. senhora Euni
ce Linhares da Silva, com

o nascimento de uma ro

busta menina, ocorrido dia
24 último, na Maternidade
dr. Carlos Corrêa, ,que na

I

pia batismal, recebeu o no

me de DIONICE.
"O Estado", cumprimen

ta os pais desejando a pri ,

mogênita Dionice, muitas
felicidades.
NOIVADO
Com a gentil senhorita

Janete Amaral, contratou
. asamento dia 5 último, o

jovem Alécio Pacheco, fun
cionário da prestigiosa
companhia de aviacão VA
RIG. Ao 'jovem par

'" O Es
tado" cumprimenta, com

votos de felicidades exten,
sivos dignos .pais.

'

João Martins Al-- sr.

meida
- sr. Sérgio Uchoa Re

sende
sr. Carlos Buchele

Junior
- Si'. dr. Renato H. Fer

reira
- sr. Brasil Walmir da

Silva
� sr. Pedro da Silva

sra. Osminda Olga
Schmidt
- arta. Rinalda R. Pisa

ni
- srta. Neli Bonnassís

sra. Professora Car
mem Resende

sra, Iracy Pereira
sra. Lucinda Boiteux

Monteiro da Silva
sra, Alda Irene Baião
sra, Helena Mortíz

�12"DEAG��
u

.

".

PROGRAMA DO MES
N'OVEMBRO

DIAS 11 a 16 - Exposição de Orquídeas.
DIA 17 - Cinema - "A Hora Zero" com Richard Conte

e Peggie Castle
DIA 20 - ENCONTRO DOS BROTINHOS
DIA 22/11160 - CINEMA: GALERIAS DO INFER-

NO - Com John Wayne e Lloyd
Nolan

DIA 25 - BINGO DA "SAGRADA FAMILIA".
DIA 26/11/60 - FESTA DAS NAÇõES.
DIA 2� - Cinema -'''Investida de Bárbaros" com

Guy Madis0l'!, Frank Lovejoy e Helen Westcott.

Funcionária DATlLO'GRAFA
MóVEIS CIMO DE FLORIANóPOLIS IS/A. NEJ

CESSITA DE FUNCIONÁRIA COM CONHECIMENTO I
,

GERAL DE SERVIÇOS

DOMíNIO COMPLETO

DE ESCRITóRIO EXIGINDO

DE DATILOGRAFIA E APTI-

DõES DE VEINIDEDORA.

SALÁRIO: c-s 7.200,00 E COMISSõES
TRATAR PI�SSOALMENTE Á RUA JERÔNIMO

COELHO,5.
------ - ------,

OSVALDO MEU
CASA DOS PLÁSTICOS DE FLORIANóPOLIS

Mais um estabelecimento -cornercial foi quarta-feira
desta semana inaugurada festivamente na Cidade, á
sua Tenente Silveira, n? 24.

Ca.sa .dos Plásticos de Florianópolis, que como o
nome indica apresenta-se única e completa no ramo
nesta Capital, Iporque especia lisada nesse artigo e com
um sortimento capaz de satisfazer o mais exigente fre
guês que a frequent�

O ato de inauguração 'constituiu um verdadeiro Iacontecimento soci.al e comercial, assistido por nume
roso público e representantes das mais altas autori-Idades de nossa Capital, jornalistas, radialistas e co

mer,cia�te.s representando firmas de Florianó,po!is bem

Icomo vIaJantes de outros Estados e do Interior.
Aos presentes foram servidos frios e aperitivos

Ilum ambiente de máxima ,cordialidade e alegria.
A casa está bem montada e iluminada, já tendo

�eu . proprietário feito encomenda de um vistoso néon
pam a fachada do elegante prédio.

A imensa variedade de plásticos expostos, dá idéia
do bom gosto e seleção de artigos de toda a natureza
,no ramo especializado daquele comércio.

Ao digno e o�eroso proprietário da Casa de Arti
gos Plásticos de Florianópolis, sr. Nery C. Bittencourt
0:3 .� ul11primentos desta coluna com os votos de boi1�
llegócios e crescente prosperidade.

Como se pode observar, nossO comércio vai esten
dendo-se dia a dia com a apresentação de ,bem mon
tadas lojas que tanta vida e movimento emprestam a
nossa Capital.

Queremos registrar aqui., a :(idalga acolhida que
.ioi dispensada pelo sr. Nety Bittcncoul't a êste colu.
nisk., que no ato, tambem representou a Redação de
"0 Estado".

Sociaiscontecimenfos

c7\,U{��
NO PRO'XIMO DIA TRES

,

SE SUCEDERA' NOS SA_

LÕES DO CLUBE DOZE, A

ESCOLHA DE MISS ELE

GANTE BANGU
--x--

I - Prossegue pela cí;
dade o recolhimento de
donativos para o natal da

Criança Pobre, na Campa
nha dos 10 ou dos 20-
Diversas comissões de

nhoras .de nossa socieda
de estão à frente dêste hu,

manítárto movimento .

--x--

2 - Uma senhoiü
nossa sociedade tem

"hobby" interessante. Gos
ta de ser elogía.da, quando,
o elogio não é espun.tâneo,
ela chama a atenção, com

algum motivo em sua "torl.
lete".

--x--

3 - Quem receberá a

faixa Ide "Miss Elegante
Bangú" Santa Catarina
1960? '�
Na passarela azul de

Clube Doze de Agosto,
quinze bonistas e elegantes
iõH·tas., disputarão o cobi

çado título.
--x--

4 - Está confirmado a

vinda .dos esquiadores a,

quátícos, para as' festas da
Semana da Marinha.

--x--

5 - O Lux Hotel con-
r J

tinua com seu habitual
movimento intenso.

--x--

6 - A senhorita Marlene
Abraã, vai. fazer um novo

curso na VELHACAP. ,�
--x--

7 - Virgina Ramos, da
cidade de Itajaí, é realmen,

te um brotinho elegante.
--x--

8 - Estamos informados
de' que muito breve será
lnauguarada no ex-Rancho
'c:a Ilha, uma "Sauna" pa_,
ra senhoras.

--x--

9 - Também fomos in,
formados de que o sr.. Vol
ney Mulles, gerente da
"'bo�te" {Plaza encheu.se
de coragem, para: uma re

modelação na "boi te" em

foco - Será mesmo ver
dade. ' ..

--x--

lO - Dia 14 a cidade de
T'ijucas elegerá. a sua Míss
Elegante aBngú - O 'I'íju,
cas Clube, receberá a 'so
ciedade local, :t:hra a noite
de elegância e caridade.

--x--

II - LONDRES: - Miss
Argenti11a, Norma Gladys
Cappaghi, foi eleita "Miss
Mundo 1960", no granlüaoso
certaJm.e que se realiza em

Londres, todos os anos.
--,-x--

12 - CRICIUMA: - Es
tá mareJado para o .dia 10
de janeiro próximo, o .ca_
sarnento da srta. 'Sonia
Balsini com o deputa,�'o'
Ademar Ghisi.

--x--�
13 - Festejou aniversá

rio 'no dia 9, o Valérlo Go
mes, destacada figura nos

meios sociais e. políticos de
nosso Estado - A Coluna
Social, deseja..lh� felicita
ções.

--x--

H - O casal -sI' e st"a dI'. \
Alvaro (Lourdes) Cai'valho
estão circulando em Mon�
tevideo - O sr. Alvaro Ide
Carvalho en::.ontra·se em

Viagem de estudo.,
--x--

15 - Logo mais, nos sa.
Iões Nobre tia Faculdade de
Direito, o dr. Carlos de:

Araujo Lima, que

trá-se em visita à

cidade, pr_obunciará
rr-ssante conferência.

O ilustre visitante será

recepcionado pelo C�.�tro
Acadêmico XI Ide Feverei
ro.

nossa
irite-

se-

de
um

o sr. Ingo Erig, proprietário da Casa "A Musical", re
cepcionou o sr. Sebastião Bastos, Diretor da "Sudeio
Eidelítv" no Brasil, quando circulou em nossa Capital.
-------- ---------------------�------------

• A,RQUITETONICO
• TOPOGRÁFICO
• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TlMBRES, ETC.

VENDE-S·E
1 armário de ferro para cosinha e 1 fogão a kero

i sene �arca "Elco Luxo". Vêr e tratar a Rua Felipe
: Schmidt 87, na parte da manhã.

óculós
para
leitlJradl

:J
Q.

Era um gênio aquêle diretor de redacão : no dia
em que notou estarem considerávelmente �in�entas a

coIuna social e a policial, resolveu trocar os titula
res das mesmas. O cronista faria as notas policiais e

o reporter faria as sociais - simples e barato, por
tanto,

Saiu assim:
Foi avistado ontem, no interior do restaurante

Dido, á rua das, Acácias n? 57, térreo, o individuo
Carlos Eduardo de Souza Champs, brasileiro, casado,
39 anos de idade, de profissão incerta e morador à
Av. Atlântica, n? 1917, apto 201, e que atende pela
alcunha de Didi.

O referido individuo, segundo presume-se, feste

java alguma data em companhia de amigos, notan
do-se algumas autoridades em sua mesa, inclusive o

sr. Nove Câmara. À certa altura, a companheira de
Didi, Lulu, como é conhecida nas rodas da sociedade,
excitada pelas estimulantes bebidas servidas, caiu
da cadeira', luxando a tíbia e ficando em decubito
dorsal durante alguns segundos. Tirou-a da incomô
da posição o sr. Baby Rícardinho José, conhecido
meliante, digo, comerciante, residente em local in
certo (Roma, Paris ou Lisbôa).

Não foi solicitada a .per icia."
xxx

"Aconteceu na noite de ontem, no distinto re

cinto da Delegacia do 2° Distrito Policial, subsidiá
ria do Ministério da Justiça na digna missão de re

preender o crime, o casal Pedro e< Maria de Tal, ela
I',ée Maria (só; o Tal ela adquiriu com o casamento)
e êle destacado e conhecido receptador de maconha
na orla marítima desta Belacap,

Igualmente movimentando a intensa noite do

�o D.P., aconteceram em "petit-comité" alguns mo

radores do logradouro Praia do Pinto, conhecido pela
nobre vizinhança que faz. com o Clube Monte Líbano
e com o Clube Caiçaras. Em agradável "tete-a-teté"
com o titular da Delegacia, Joquinha, falando por

todos, fêz sentir que tudo não passava de um hor,
roroso mal-entendido. Com o que não concordou o

delegado, convidando OS "ta-ta-tas" para um cajú
amigo na cela 22.

O Delegado recebe bem.

"Memórias �e um Burro" o
mais famoso livro infantil
escrito por uma mul�er

Guerrejros e escritores peça nos desumanos sêres
constituíram urrJ:l das ramí- humanos. Tudo indica mes

lias mai.s ilustres da Hi.stó- mo que êsse famoso muar

ria da França: Os Ségur. tenha inspirado Os produto
Este clã começou a dístin- res de Hollywood na série
guír-se com François de Sé- de fHmes em que um burro

gur, Que foi amigo e cola" atrevido costumava falar.
borador de Henrioue IV e A escritora Miriam Gaspar
ée 1605 em djante, durante de Almeida traduzíu de ma

cêrua de tres ,séCUloS, 'sem- neira impecável as "Memó

pr€) houve um Sé!gur no car- rias de um Murro", que as

taz. Mas nenhum dêles con, Edições Melhoramentos Ian,

seguiu tanta popularidade çaram na série "Obras Cé
. como a esposa do Conde lebres", que reune, entre ou

I Eugênio de Ségur a filha do tras, Os livros: ':Av,enturas
governador de Moscou, Con- de Pinóquio', "A Pedra Má
de Feodor Rostopchirre. .5ica do Anel ele Salomão" e

Chamava-gi- Sophia e nas.. "Alice no País fias M.hravi-
cera em 'São Petersburgo, lhas".

hoje Leningibdo. Sua vida As ilustrações de H. Cas

(1799·1874) foi dedicada em tellí reconsbítuem aspectos e

grande parte à literatura. trajes da época em que vi
Es...reveu uma série de lín, veu a Condêssa de Ségur. O
rias histórias para a ínrân- volume cartonado tem 139
cia e juventude sendo uma páginas.
das criadoras d�sse gênero "Não me lembro ,r.a minha

literário que está hoje 110 infância; talvez tenha sido
I
apogeu. infeliz como todos os burrí

�os; mas bonito e gracioso
Os livros rrJ:lis conhecidos como costumamos ser; fui

da Condêssa de Ségur são certamente errsenhoso pois
"As Desventuras Id:e Sofia" f) apesar de velho, ainda' te,r:h�
"Memórias ·d'e um Burro", mais espírito que meus ca-

'este, há quase cem anos, maracaj," - assim diz CadL
vem sendo lido por Jovens, é chon, COm certa petulâncib,
adultos de todas as partes no início das memórias que
do mundo.

.

'de::icou "ao meu jove� do-

Realmente, nenhuma bi- no, Senhor Henrique de Sé
blioteca infantil podcrá ser

I
gur".

consk:'erada completa sem IJ Desta maneira, escrevenflo
fasci,r.ante histtória de Ca_ histórias para seu filho a

dichon, o animal que livrou Condêssa de Ségur pas�u a

da pe:ha ,de "burrice" torJa ocupar especial lugar de
a sua raça. honra nh literatura mundial

pOis "Memórias de um Bur �
1'0", é o mais famoso livro
infantil escrito por um'a mu
lher.

Cadichon é um burro que
não é "burro". Ao contrário
diz coisas repleHJs de sabe
doria e sabe tocar os cora

ções.
No livro há p�ssagem :ie fi_
na ironia e delicioso bOlll
humor ou um toque de me

lancólica vingança quando
Cadichonresolve p�egal' uma

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

------_.

PARTICIPAÇÃu
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", de Joinville.

Joiu v iIIe, 9 de Novembro de 1960

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.CLíNICA DENTÁR'IA
/ EDITAL

DR. LUIZ C. SILVÉIRA DE SOUZA JUIZO DE DIREITO DA TeodOl'o Geraldo e a Oeste
COMARCA DE TIJUCAS. com Manduca; 20 - Que o

Suplicante e seus anteces-
EDITAL DE ClTAÇÃO,. sores vêm exercendo posse
COM O PRAZO DE TRIN- sôbre à gleba assim descri- JUIZO DE DIREITO DA
TA DIAS DE INTERES- ta, de maneira pacífica, CO
SADOS AUSENTES, IN- ininterrupta, sem oposição

MARCA DE TIJUCAS

CERTOS E DESCONHE-I de ontrem e com "anirnus-
EDITAL DE, CITAÇãO, COM

CIDOS. domini"; 30 - Que a g le-
O PRAZO DE TRINTA DIAS,

O Doutor Manoel Carmo- ba em tela é totalmente de- . DE INTERESSADOS AU-
às 21,00 na GaIlego Juiz de Direito marcada e O' Sunlicante a SENTES, INCERTOS IE

da Coma;ca. de Tijucas, ç_ultiva plantando, -em pe- DESCONHECIDOS.

às 11,00 horas Estado de Santa Catarina, quena escala, café e bana- O, Doutor Manoel Carmo-

na forma da lei, etc... na, tendo ainda encravada na Gallego, Juiz de Di-
19 - 10 andar

FAZ SABER a todos na mesma sua casa de re- reíto �:a Comarca de Ti-

quantos o presente edital sidência; 40 - Que; em j udrs, I Estado de Santa

de citaçã�, coIr} o prazo de fac�. di) exposto! pretende Catarina" na forma da

trinta dias, VIrem ou dele Iegrtimar sua s ituaeão
.

de lei, etc ....
'

conhecimento tiverem, que fato, na forma dos artigos FAZ SABER

por parte de Joaquim Ma- 454 e seguintes do C.P.C., a todos-quantos lo presente
noel Firmo lhe foi dirigida para o que requer a V. edital de .Itação, com, o pra,
a petição do teor seguinte: Excia. designação de dia, zo de trinta dias, de ínteres,
_ Exmo. Sr. 'Dr. Juiz de hora e local para justifi.car sacos ausentes, incertos ze

Direito da Comarca. - Joa- sua posse ciente prêvíamen- desconhecidos, virem ou dêle
quim Manoel Firmo, obra- te o ó�'gã� do�. �úbli.co, conhecimento tiv.erem, que
sileiro com 33 anos de com citacâo, apos Julgada por parte de .osní dos San
idade' casado, lavrador, re- por senten'ça a [ustificacão, tos e a/mulher lhe foi dirigi
sidente em Oliveira, nêste dos confrontantes conheci-] da I:� petição do teor seguínn
Município e Comarca, por dos do imóvel, do Dr., �e- te: - "Exmo.ISr. Dr. Juiz de
intermédio de seu Assísten- presentante do M. Público Direito da Comarca. Osnl
te J'udiciár-io e Iprocur�dor nesta Comarca e dos inte- dos Santos e sua mulher Leo ,

no fim assinado (docs. jun- ressados ausentes, incertos nor dos Santos, I brasjlciros,
tos), vem perante V. EXCla.. e dasconhecidos, por edital, - o primeiro lavrador e a se,
com o devido acatamento, de trinta dias, (Art. 455,. § gunda de profissão doméatí- JUIZO DE DIREITO DA

propor a presente Ação de 10, do C.P.C.); todos
�
para I ca, residentes e domiciliados COMARCA DE TIJUCAS

l!sucapião estribado no,s �r- acompanharem
_

os �er!ll0s. na vila ::'.:e I Itapema, desta Edital de Citação, Com o

tigos 550 e 552 do Código da presente acao, ate fmal Comarca Querem mover a
Prazo de Trinta Dias, de In-

Civi], com suas
.
redações sentença, afim de que. no presente' a-cão de usucapião teresstulos Ausentes, In-

alteradas pela Lei Federal, prazo legal! querendo, li
em que. expõem e requerem

certos e Desconhecidos.
n. 2.437, de 7/3/55, no de-! contar da citacão e sob pe- a\V. Exia. _ o seguinte: _

'O Doutor Manoel Car ,

c�lr�o da qual sendo neces- na de l'e�eha, alpre1l.entem 10_ Os suplicantes são pos,
mona Gallego, Juiz de

sarro,
: provara: r:

10 -. contestatçaot. 50 - Na aa-oo serole1: seires hámajs de vinte e cín
Direito da Comarca de

Que, �il, vmte e cinco anos, i do con es ada a � "
co anos por si e seus anteces Tljucae, Estado de San_

por, SI e seus antecessores, I q�ler de plano a 'plo�eden- soreS7 <ie um terreno situado
ta Catarina, na forma

VENDE-SE UM ACORDEON MARCA TODESCHINI, esta na posse de ,uma gle-I �Ia da mesIr}a, para <;lu,: se- no lugar "Ilhota" do muni-
da lei, etc....

ba de terras 'locahzada nO']a reconhecido e declarado, ,. "COM 96 BAIXOS, 2 REGISTROS. EM PERFEITO ES- lugar "Oliveira", Primeiro i por sentença, o dominlo de cipro de Porto Belo, com FAZ SABER
TADO DE FUNCIONAMENTO. Distrito da Séde dêste Mu- gleba a favor do Sunhcan- a l�rgur� de 45 metros, con 'a todos quantos o presente

TRATAR NESTA REDAÇÃO COM O SR. MANOEL nicípio e Comarca, a qual te, com sua trafiscrição no teU'.1O a ljnha da extrem:=t de edital de citação, com o pra-

BITTENCOURT.

I
mede 35 metros de largura Registro de Imóveis; para Leste 100 metros, le LI. lmha zo de trinta dias, virem ou

por 92.1 ditos de fundos, efeito de alçada da-se a d� extranfa de. Oeste 120 1Il'.Ie- dele conhecimento tiverem,
perfazendo a área de .... presente o valor de Cr .... tIOS' - ou sejarm 4.950 me- que por parte de Francisco

V E N D E - S E 328.944 metros .quadrados ; 5.000,00. Protesta-se por tros quadrados; extrem8:nd.o Celso de Lemos lhe foi diri

confronta ao Norte com ter- todo o gênero de prQvas a- ao norte com quem de 'd1l'el_ gida a petição do teor se

ras de Alaide Conceição dmitidas em direito, inclu- to e ao sul e a Leste em ter- guinte: - "Exmo. Sr. Dr.

Montibeller a Leste com sive depoimento pessoal dos ras �.e Gilberto 'Meiririho, e Juiz de Direito· da Comar'ca.

ditas de Manoel Joaquim interessados. inquiric.ão de a Oeste em ditas de sucesso-
- Francisco Celso de Lemos,

Firmo, ao Sul ,com José testemunhas e vistoria. Nês- res do finado Eugênio Muller. brasileiro, maior, ca[lado, co_

�������C:ii���iãi���C:ii����lii��a:iiiii::l;r.o���-rD tes têrmos,· R. e A. esta 2.0 - A posse 'do referido merciante, residente no lu-

=õC='·GL%,...%%A·Ü%%%%N
.....

ljU
.....

I:·A
.....

S""'�
.. · .-

�g;;: ��d�°'il'�:�i;::�nt��'�t :;;-;li��nt:Ohá a.!��;,:::,. vf�:� �f� e'�),"J:;;a��';,: ,�uun�;::
. iucas, 24 de outubro de !,mos e 'sempFe foi exercida tante procurador, o advoga-

1960. (�s) João Bay.eI:,N.et� pacificamente, ::;.ontínua ,e
do no fim assinado (doc.

_ A�slstent.e _ Jud.lclan? sem interrupção, .tanto pelos junto), vem perante V. Exia.

Em dita petIçao fOI exara. suplicantes como por seus
com o devido acatamento,

l'ado o seguinte despac�o: antecessores com "'animus- l)ropor a presente ação de
_ "f,.., .como requer. Deslg- domini". 3.0 _ Em vista do asucapião estribado no art.

d' 4 d o b o P 350 do C. C., com sua reda_
n? d �a , ed�� v��a� n� ;xposto qu�rem os suplicanr, cão alterada pela Lei n. 2.437vmdouro, as

.

t'f'
'- ves regulanzar a sua 'posse de 7/3/55 no decurso da

Forum para a JUS 1 Icacao, 'b' f'd
. . .-

d
'

f't
'

.

t'
-

e 'no "o re' o re el'l o Imovel, e qual ""ndo necessário pro_

t�fl. as _as m lma�o�s TI'
.

;::onformidade con:. a Lei Fe-I varã'· :::_ 10 _ Que h� mais
I Icaçoes ne3essanas. -

d'e aI 2 437 -' '7 I d
., !

.

cas 24-10-1960. (as) M. r .

"
.. e < e m�rço e de trint::: .anos, �s�a na pos

"C]u. ',. J I' de DI'r'eI'to 1955, que alterou o hrtIgo 550 se paoClfIca mmterrupt.a,armon" - u z .

d C'd' C"1 E d·t
'

"F 1
- .

t'fi:cacão foi .0 o Igo IVl. par�l o I� o com "animus-domini", sem

pr�fe�id'; i���uinté 'senten- fIm �equerem a desl�na�a.o oposição de terceiros, d� duas

ça: ''Vistos, etc. Julgo por
do �.Ia e.h.ora para a .J�stJfJ- glebas de" t�rra ..

10�alIzadas
sentenca, ,para que produ- �aça� e.xIgICla pelo artigo �5.5,

I n? }�g�r Itmga, de[lte �u_
za seus legais e jurídicos - o CodIgO de Processo CIVIL mClplo e Com.arca, devlda_

\ efeitos, a justificação d.e E. para. o. dito fIm requerem" m�nte c2.!'actel'lzadas .no cro_

fls .. procedida nestes au- d}go, CIVil, � na qual deve- qUIs. anexo! e p�ssumdo as

tos a l'eq uerimento de J oa· rao ser OUVIdas b,s ·testemu- segumtes dlmensoes, ca�ac
quim Manoel Firmo. Ci- nhas Romeu Carlos dos San_ teristicar, e confrontaçoes;
tem-se' por mandado. os tos e Bertulino Lino Martins, - PRIMEIRO LOTE - Um

confro;tantes .conhecidos do a prLmeira :omerciante e a terreno rural, com 60 �etrofl
imóvel; por editais! com o :3eg�und.a. I?escador, residentes de larg�ra por 261 d,t,os de

prazo' de trinta dias, na e :'C)mlcIllados na refertda I?rofundldade, perfazendo a

ferma prevista .no § 10, do vilô, - ,as quais comparece_ area de 15.660 metros qua_

::l't. 455, do C.P.C. os inte- rão independentemente de drados; . confronta. ao Sul

ressados ausentes, incertos citação. Requerem mais que, c?m terras de M�rtIm Fran

e desconhecidos; pessoal- depois d'a justificacão sejam CISCO dos Passos, a Oeste e

mente, () Sr. Dr. �epresen- feitas as citações efo confron- Leste com terras do Requ�
tante do M. PúblIco nesta tante do imóvel Oilberto Mei- rente. e ao �orte com? RIO

Comarca. Sem custas. P.R.I. rinho, do Sr. Delegado do da Itmga. Dito ter,reno e.cor
Tijucas, 5 de novemQro de PatrhITIônio da União por

tado pela Efltrada da Itmga.
1960. (as) M. Carmona Gal- precatória em Florianópolis SEGUNDO LOTE - Outro

lego - Juiz de Direito." E do Dr. Representante d M'� terreno rural, com 166 I!-1e
para qtie chegue ao ,conhe- nistério Público nesta C?clad� tros de larg_ura por 947 ditos

cimento dos interessados e e dos interessados incertos e d!,! �rof�mdldade, numa ex.

ning�lem possa alegar .igno- :es�onheciclos por e:ditais de! tensao o:e 130 met.ros e 66� de

ranCla't maudd<?i1 lexpedlr � trintn, dias, de acôrdo com �o ;rgf��dt�t�ft� e ��Fsam��r��:
Pfr�sedn e e Ida dquet sJer. artigo 455, citadlo; todos para a'r'ea d 146870 metros qúa:a Ixa o na se e es e UI- f I . t. de·I d t me e

a alem aos elmos a pre_ drados' confronta ao Sulzo, no ugar ocos II " t
-

d t d
' -

por oCÓpi3i publicada UMA seu,.,e aç�o en 1'0 '- 01 ,praz? com o Rio da Itinga; a Oes_

VEZ no Diário' da Justiça de .. ez dIas, d�vendo ,ser, ,a'�I' te e Leste com terra>.' do Re_

e TRES VEZES no iornal nal, rec�nhecldo o dlomIlllo querente; ao Norte com pro
"'0 Estado" de Floriánópo- d.os supll,cantes sobre lo refe_ priedades de Edviges Cardo

liso Dado e' passado nesta ndo. imovel: Requerem, ou- SD e José Joaq�im Felipe ..2.0
cidade de Tijucas, aos sete trosslm, a �:hspensa do paga- - Que o Suphcan.te cultIva
dias do mês de novembro m�n�o oe �mposto de. tl':ms- as glebas usucaplendas, as

do ano de mil novecentos e mlssao entre_vivos, em vista quais são demarcada[l e têm

sessenta, Eu, (as)' Gercy ·co acórdão d'e 1.0 d� �eze�- suas divisas _respeitadas. 3.°

dos Anjos, Es.crivão, o da- bro de 1955, Ó;O EgregJO Tl'l- - Que. em VI�t.:=t do exposto,
tilografei, conferi e subs- bunal de JustIça do IEstado, pretende legitImar � posse
crevi, Isento de selos por gue expõe: - "Quanto ao im- qUe vem mant.endo. �lobre as

se tratar' de Assistência posto de transmi-s'são entre- glebas. Para dIto fIm requer
Judiciária. (as) M. Carmo- vivos, a eXigência feita ao a designação. do. �ia, _!Iora .e
na Gallego - Juiz de Di- autor é in'justificável. Em i�cal para a JustIfIcaçao eXI_

reito. Está conforme o ori- primeiro lugar .porque o· usu- glda pelo art. _451 do. C.P:C:.,
ginal afixado na sede dês- capião'é modo loriginário ,de na qual deverao ser mqUl�'I_
te Juizo, no lugar do ·cqs- adquirir a propriedade, pelo d�s as testemunhas no fim

tume. sobre o que me re- que não será lí::.ito exigir do �lro_ladas, na .,p�esença do

p�rto e dou fé.
. _

adquirente do imóvel, por es- org!10 d? �. P.u?hco, que �e_
Data supra. O Escnvao: se modo de aquisição, o pa.

vera ser clentIfIca?o prevla-
GERCY DOS ANJOS gamento de imposto de trans m�nte. R:equer maIs que, de_

O deputado petebistamissão entre-vivos. "Dá-se a pOW �e J.u�gad_a po\ sent�n_
presente o valor de Cr$ ....

ça a JustIflC;açao, seJam cIta_ João Colodel opr,esentou

6.0.0000 para os efeitos le-
dos �s atuais

. confrontante�, requeri,mento. �olicitando o

,. 'p ot Rt _.
Martim FranCISco dos Pas- envi dt 'mensagem telegrá_

gaIs: ".

l' e .. a se provar o
sos, Edviges Cardo&o e José fica a Sr. Presidente da

��ega,�o com test��unhas e Joaquim Felipe, residentes RepúbliCl:l, ,soli'�itando da-"
'.Istona st n..ecessan�. O as_ no local dos imóveis; o Re_ quela autork':lade o iníCiOslster- te

. q�e '�sta asslrJ:.l: tem presentante do M. Público início da construção da
sua resldencI� n�sta ,�Idade nesta Cidade; os interessa_ ponte sôbr,e o Rio Negro,onde recebe cltaçao. TIJucas, dO[l ausen-tes, incertos e des_ na localidade de Três Bar-
18 de.outubro de .1960. (as). conhecidos, por editais de ras, no município de Ca_
ClaudIO Ca.ramuru de. �,al?- trinta dias;. o sr. Delegado noinhas .. O requerimento
pos - ASSIstente Judlclano. do Servico do Patrimônio da ,d'aquelt operoso parlamen_"Em ::'�ta petição foi exarado União, em Florianó:r,.nlis, por tar foi aprovodo pela unâ-
o s,egumte despacho: ,- "A., precatória a ser expedida nimidtl.d'e.
deSigne-se tempo e local p:l,ra --------------------- __

a audiência, feitas as int.
ne-.essárlas. Em 18/10/60.
(as) M. Carmona. "Feita a

justificação foi proferida a

seguinte sentença: - "Vi'stos
etc. Julgo por senJença, paliei.
que produza seus le'�:ais e ju_
rídicos efeitos, a justificação
de fls., procedida nestes au
tos a requerimento ,::le Osni
dos Santos e s/mulher Leo_
ror dos SantO{l. Cite-se, por
mandado, o confrontante co
nhecido d'O i,móvel; por 'edi
tais, ·com o prazo de trinta
dias. 11l:>, forma preVista no §
1.0, 'd'o art. 455, d? C.P.C., os

HORÁRIO: 2as. - 4as. e 6as. - das 8,30 às 11,30
horas
3as. e 5as. - das 18 às 20,00. horas

DR. JDRGE SEARA POLIDORO

HORÁRIO: 2as. 4as. e 6as. -- das 19,00
horas
3as. e 5as. - das 8,00

CONSULTORIO: Felipe Schmidt,
-- sala 2.

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

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

çã o ; um guarda-roupa, e uma mesa de seis pés, tarn,
bém antigqs,

'I'ratar
'

rua Frei Caneca, 139

VENDE-SE
VENDE-SE ótima casa sita a rua Conselheiro Mafra

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

alto relevo, soalho de tacoe com desenhos, Iustres, glôbos
lampadas e grande quíntal. O referido imovel está 1�0

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

A ( O 'R D E O N

1 armário de ferro para cosinha e 1 fogão. a kero
sene marca "Elco Luxo", Vêr e tratar a Rua Felipe
Schmidt 87, na parte da manhã.

saúde' e felicidade
. ,W. H. OR,R

.
Livro rigorosamente científico destinado aos leig.os, escrito com o nobre

objetiva de tornar amplamente conhecidá I o importante papel desempenhado
pelas glundulas de secreção' interna. Traz � luz\numerosos casos reais. de1pa'
dentes quê, tratados das disfunçõei? e:ndocrinas, hoje estão ansiosos porJreve'
lar sua historia aos outros1que, como eles, buscam'\saude e felicidade.

As pertU1'baçõe� glandu.lare'S devem. ser corrigida� o mais cedo 'possível
pois quanto mais rápida a restauração dO{ equiHbrio glandular, maioresl serão'
as possibilidades de' evitar danos permànentes, fisicos ou mentais, n'ãolsomente
no indit,íd1to, como em.rnt�itos casos nos ,descendentes ..

VIDA NOVA PARA OS VELHOS, - Hein� Wolterek
CONTROLE SUA PRESSÃO - William 'A. Brams.
CONHEÇA, SEU CORAÇÃO - H. M. Marvin
SAUDE E VIDA LONGA - pela boa alimentação·

_ Lester M. Morrison
J

VENÇA O ENFARTK- William A. Brams
SEXO SEM CULPA -iAlbert Ellis
NOSSO MUNDO MENT-AL - Virgínia L. Bicudo
ü CORPO HUMANO E' SUAS FUNÇÕE� - Elbert

Tokay
(com n�lmerosas ilustl'acões e dois: ATLAS

ANATOMICOl A CORES)

268 pags.
- 170 pags.
- 222 pags.

160,00
120,00
180,00

- 18ü pags.
- 212 pags.
- 144 pags.

282 pags.

160,00
140,00
140,00
150,00

258 pags. 350,00

312 240
paginas

·OUTRÃS

•

cruzeiros
OBRAS

valiosas e atualissimas
PARA SUA BIBLIOTECA DE ASSUNTOS CIENTIFICOS

Em todas as livrarias ou pela 'CAIXA POSTAL 4.827
S. PAULO

À D. J,J.R, - Caixa Postal 4827 -. São-iPaulo
Peço que me' enviem pelo Reembolso Postal: '

,

Vida Nova Para os Velhos

Conheça seu Coração
Venca o Enfarte� ,

Nosso Mundo Mental

Controle sua Pressão

Saude e Vida Longa
Sexo Sem Culpa

, O Corpo e Suas Funções
Glandulas, saude e'felicidade

(Assinale com um X os livros pedidos)

.Nome ..................................................

Rua

Cidade Estado

Interessado; ausentes, incer
tos_e des.vonhecjdos: pesso,
almente, o Sr. Dr. Represen
tante do M. Público nesta Co
marca. Dispenso a cítacao
do Servico do Patrimônio

-

da
União, por entendê-la desne
cessáría em face ,:::a Jurtspru,
dêncía não só 0.0 Supremo
'I'rlbur.Ll Federal como tam
bém do Tribunal de Justiça
dêste Estado, Trata-se de ter
ras interioranas e a cautela
recomendada diz respeito aos
terrenos alodiais de marinha,
o que nâo é o dasc da espé,
cíe. Sem custas. P.R.I. 'I'íju,
cas, 3 de novembro de 1960.
(as.) M. Carmona Gal1ego _

Juiz dE: Direito". E para que
chegue ao conhecimento ,de
todos e ninguem possa ale,
gar Ignorância ,man:ou ex,

pedir o presente edital que

será afixado na sede dêste
Juizo, no lugíir do costume
e, por cópia, publicado UMA
VEZ no Diário da Justdca e
TRES VEZES no 'J ornal "O
Estado", '::e Florianópolis.
Dado e passado nesta cidade
de Tij ucas, aos. quatro dias
dlo mês de novembro ':'0 ano
de mil novecentos e sessen
ta. Eu, (h,s) Gerry dos Anjos,
Escrivão, o datilografei con,
feri e subscrevi. Isento de se,
los por se tratar de Assrs
tência Judiciária. (as) M.
Carmona Gallego - Juiz de
Direito. Está conforme o ori
ginal afixado na sede dêste
Juizo, no lugar do costume
sôbrs o qual me reporto é
dou, fé.
Dava. supra. O Escrivão:
" Gerey dos Anjos

EDITAL
para o Juizo de Direito da
4.a Vara; todos para acompa
nharem os têrmos da pre,
sente ação, nos têrmos do
artigo 455 do C.P.C.;por meio
da qual deverá [ler reconhe;
cido e declarado o domínio
do Suplicante sôbré o alu,
dido ter,reno, ficando cita
dos, ainda, para no prazo
legal, apresentarem contes.
tação e para seguirem a cau,
sa até final sentença, que
deverá determinar a expe,
dição do competente manda
do, autorizando sua transcri
ção. Dá-se à presente o va,
íor de Cr$ 3.000,00, para os

ereítoa legais. Protestando
provar o alegado com depoi=
mentos pessoais, inquirição
de t.estémunhas e vistoria,
se necessária, P. e E. Deferi
mento. Tijucas, 19 de setem_
bro de 1960. (a1::) João Bayer
Neto. '''Em dita petição foi
exarado o seguinte despacho:
- "A., como ,requer. Desígne
o Sr. Escrivão dia, hora e 10-
ca:Lpara a justificação, fei
tas as devida� intimações. T�
jucas, 19-9-1960. (as) M.
Carmona - Juiz de' Direito
"Feita a justifi.cação fOI pro
ferida a [leguinte sentença:
- "Vistos, etc. Julgo por
sentença, para qUe produza
seus legais e jurídicos efei
tos, a justificação de fl&.,

...

procedida nestes autos a re_

querimento de Francisco
Celso de Lemos. Citem-se,
por mandado, os confron_
'tantes. conhecidos dos imó_
veis; por editais, com o pra
zo de trinta dia�', na forma
prevista no � 1.0 do art. 455,
do C.P.C., os interessados au.

sentes, incertos e desconhe
cidos; pessoalmente, o Sr.
Dr. Repre&entante do M. PÚ
blico nesta Comarca; e, por
precatória, a ser expedida
para o Juizo de Direito da
4.a Vara da Comarca de Flo_
rianópolis, o:,-S:1'. Delegado do.
Servico do Patrimônio da
Uniãú. Custas afinal. P.R.I.
Tijucas, 5 de novembro de
1960. (as) M. Carmona Gal_
lego - Juiz de Direito. "E

para que chegue ao conheci
mento dos interessados e

ninguem pos[la alegar igno_
rância, mandou expedir o

presente edital que será afi
xado na sede dêste Juizo, no
'-lugar do costume, e, por có
pia, publicado UMA VEZ no

Diár10 da Justiça e. TRÊS
VEZES no jornal '''O Estado"
de Florianópolis. Dado e pas_
sado nesta cidade de Tiju_
ca[l, aos sete dias do mês de
novembro do ano de mil no
vecentos e sessenta. Eu, (as)
Gercy dós Anjos, Escrivão, o

datilografei, conferi e subs_
crevi. (as). M. Carmona GaL
lego - Juiz de Direito. -Está
conforme o original afixado
na [lede dêste Juizo, no lugar
do costume, sôbre o qUe me

reporto e dou fé.
Data supra. Co Escrivão:

Oel'cy dos Anjos

r

TELEGRAMA AO PRESI
DENTE D AREPUBLIÇA.l

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLtNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro "1.627 - Estret·

to, das 16 à8 19 horas (ao 18-

do da Farmáéia do Canto).

.Res.: Santos Saraiva, 470
- Estreito - Fones 2322 e

8387.

liNSlNO
.""

A VENDA NAS

. BANCAS Df JORNAIS
E REVISTAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-o ESTADO" O MAIS ANTIGO lllAHIO DE SANTA CATAIUNA
-- --------------_.�

-6-

._-------- Fluminense O x Palmeiras O
,

. No Primeiro Jogo
o jogo inicial da série, en

tre Fluminense é Palmeiras,
respectivamente campeões do
Rio e São Paulo, anteontem

disputado em São Paulo,
pela taça "Brasil", termí,

nou sem abertuib, de con

tagem: OxO, portanto.
O 'segun:io jogo será ,dis

putado dia 16, na Guanaba
ra: estádio do Mailacanâ.

Domingo a disputa __
o Presenles cinco clubes -- OI Américar' de Blumenau, está disposto a conquistar o título - Sensacional du'elo no

S'kl"ff _ Oulras Notas viage,T� do �r. João
. Ha;,.e� I (I3�UIT:Ie.:!1�U). e Rádio

DifU-1
A direção geral do Cam- Pereira Oliveira, presidente I

esta semana � seus nomes
, .

li range a capital cata!mense, 1 sora (JomvIlle). peonato ,do Remo de 1960, da Federação Aquática de I serão divulgados no progra-

f.,UI LOBO não havendo favoritos para especialmente para assistir DIREÇÃO E JUIZES estará entregue ao dr. Ary [f�nta Catarina. Os juizes de I ma que a FASC mandará

O Campeonato Catarinen, êstes páreos. No ,;.uelo do o nosso campeordrto estadual largada, percurso e chega. I elabOl.',r ):ora distribuição
se de Remo .de 1960, dispu" sjnglc, OrUdo Lisbôa, o ven- de remo. E'. também espora- da serão escolhidos durante 1 aos clubes e imprensa.

';'ldo tradicionalmente .no dia c .�dor da pré-campeonato, da a presença do famoso

15 I�e novembro, êste ano foi tará pela frente Manoel Sil ,
cronista carioca. Fred Quar

antecipado para o dia 13 de "eira, outro valor do escól tarolli, do Jornal dos Sports

novembro, domingo vindouro do nosso remo. Enfim, tudo e Diário Carioca.

na 'baía sul da capital cata- j rz crer que os sete páreos Contudo, ambas '.'.s presen.

rínense. Resolveu o Conselho agradarão ao imenso publico ças r.ependem ainda de con

Superior da Federação. Aquá, que comparecerá ,r. a rrL.nha firmação.
tica de Ehnta Catarina ano re domingo em nossa baia O PUBLICO ESTARA'

tecípar o certame ,para o ,dia sul, torcendo pelos, seus ra- � PRESENTE I TUBARÃO -' O cotejo da garam na tardede Q;omingo,

13, em, virtude de, caso haja voritos. Para assistir o campeona- I rivalidade, disputado na tar, as 'equipes do Usatí e Hu.

mau tempo reinante no do- i O AME'RICA, GRANDE to de remo e ,vi�rar , pela.s de de domingo entre Herdlio maítá, Vitóril,l do Usati por

mingo, o campeonato possa II
CANDIDATO suas dcores, �t PIUbhfCrO .e�portl-

� •�j' <,

\ :1 Luz e F�rroviário, bateu no, 2 a O. O árbitro foi o. sr. no-

zer transferido para o dh 14 Enquanto Aldo Luz e Mar- vo .ta capi a a urra em
.

vo record ,d'e arrecadaçào do berto Paulo do Lírna e a ren-

ou 15.
�

i 'tineli lutarão entre sí pela massa no próximo domingo I campeonato. caüarínense, nos da somou cr$ 2.460,00. .

CInco clubes filiados à' posse 'ê.o título o América ele \ à "'OS.,,!l. baía sul. Desde às "", 1 � prélios até agora realizados, I BLUMENAU - No próxi,

B'ASC estarão ,disputando a Blumenau, vem treina'ndo I 8,30 horas até às 11 horas, CO_e\\"'� \
i nesta temporada.

. mo dia 15 nesta cidade será'

hegemonia da ranoagem ca , desde há iQ:,:uito e apresenta- os esportistas tloríanopüta, _
� Nada menos do que crs ...

I
realizada a grande marato-

tarinense nêste ano: Ca- rá guarriíçôe., inteiramente nos terão o ensejo de 'pre-
------ INTERNACIONAL t01'.890,00, rendeu o espetá, na «íclísttca contando com a

choeír,t (Jornville), América novhs e com �ossibmdades senciar gratuitamente UlT I= I
c culo que terminou empatado participação de duas dezenas

(Blumenuu) e Os três clubes de vitória, inclusive a guaro espetáculo e rn o cionante, \/lPEP ITII/OS por .4x4. I
de atlétas, devidamente se'

da capital (Aldo Luz, Fran- níção de 4 sem que- disputou principa1mente agora em que f..J. VI ""'"'" JOINVILLE - A exemplo lecionados mas provas dos

cisco MartineTli e Riachue, o último campeonato brasí- )S .nossos . dirigentes' se es, 'i;!\USIC'A 005 . o Que aconteceu durante o bairros. Os primeiros movj ,

lo). Os joinvillenses dispu" leiro. Os americanos vêm 'orçam ao máximo pelo

sO'1 DIARIAMENTE OAB /9Ar:23I1S, c�;mpeonato regional a equi, mentos já foram Iniciados.

tarão apenas Os páreos de disposto a dar tudo pelo ti. .rguimento ,da nossí, canoa' )e do América, vem décep-I BRUSQUE - Dand sequên-

quatro com e dois com, en- bulo de 1960. gemo clonando b sua imensa Ie- eía r-» torneio Arnoldo schar-

quanto que América, Aldo SA'BADO A CHEGADA DAS
''00BERTURA RADIOFONICA \I, gíão de torcedores, fer, teremos na tarde de '(0_

Luz e lVIartineUi intervirão. A Rádio Guarujá (ZYJ-7 e Air:da ::orr:,in.5'0 o clube ru, mingo mais dois cotejos. Em
I DELEGAÇÕES

nos sete páreos do progra..: lYT-44) realizará completa bro perdeu para o caçula o Tijucas jogarão Tiradentes e.
Sábado próximo estarão

(... dma
cobertura do Campeonato

O I" S as' O'
Fluminense por 3xl, em ío-. Usati enquanto que em NO-

.

chegando a Florianópolis a·s � t
.

OS PAREOS va arinense �e Remo de go válido pelo campeonato, va 'I'rento o Guarani. enfrsn-
! delegações do ClJchoeira, de �960, através a sua equipe estadual. tará ao Humaitá.

O primeiro �áreo do Cam- Joinvile e ;'0 América, de
peon ato (,IJtarmense ele Re de esportes, comendada por BLUMENAU - parQ.ue.,; .

.

'

.

-'

Blumenau. Os [olnvillenses
- A Seleção da Rodada

mo �e 1960 s�rá dlsputar;o remarão em barcos empres-
.�lzareno Coelho, falan.do

E
índustrial Garch, a eqUIpe Dentro ,da Rese.Dha do In-

·precIsamente as 830 ' ho a
-;imultâteamente de três

S t e
�o Amazonas local go,leou

. .'.' r s, tados, enquanto o América O r
' terior de hoje, vamos apre-

e Os S8?'umtes ,!TIlela hora
com aquele sacrificio de seun-

postos Que serão

instaladOS,
.

espetacularmente ao Olím" sen\ar .::. Selecão da Rodada

a]1iós alternadamente O
ela la'n1'ura, no meio do per- Pico, pela elevada contagem

• ,

.

,
. s

pre trará todos os sete bar- 0 IS h d J t " 1.
.

.•
conforme notas conferidas

grandes duelos serão trava-
cos olimpicos, num exemplo

�u· o e na cega· a. un a' ,c:8 7xl, em dIsputa do tom,rIO
por -'nossos correspondentles

dos nos páreos de quatro
mente com a Guarujá, en- Eme..Be da. Agora vamos torcer não,Ministro Luiz Gallotti. '.I:-,'as cI'cla'r'es de Brusqu,e Blu-sadio da mais .::.ompleta es-' -. V lt h

.

1
.

.

t' I t't 1 I
' '"

com, dois ,:om, skiff e oito,
"rarao em t:l':",�.eia .as emis6o-' o amos oJc a apresen- pe a conqu,ls.a (O I U o que BRUSQUE - Depois da I .

-
,

portividade. Merecem, pois, i 1S Rádio .Nereu Ramos I tar a nossa secção de güza" está de posse do _;'!ummen- magnIfica 'vitória de 6xl m�rililu e �tajaí. Para � arco.
O" amerl'canos desde J'a' an I - ti. . I , fOI es'co-�hl,d:o o palmelrense
,. ,.,

-

li çao. Vamos aos fa Os: .
I se, mas SIm, pelo artIlheIro ':.iante do Ollmpi·co üs J'o '

tes ll1esnlO elo 'cam'peonato o
I.. ,

'

•.
._ , - Larg'ura Roberto ocupa a

,
"

"�"""�·.=�""_C��,�.. OS CARTAZES DO DIA: 1':0 c.ertamC'. disputãdo entre gadores foram insPecionados I ..
-

.

'. .

nosso hip, hip, hurra... t� ;1 �� " " ti \1 rj ? A HORA FINAL S·' T Q t· 111 V ld'
' poslcao de lateral direIto,

O PRESIDENTE DA CBD ' �l t< 1: I, II \, IJ U •
.,

: Igm

�-I
uaren m c1 ê a· O. pelo Departamento Médi·:o for�ando o atlético daguéi-

. II 'ó!It'li;�: '1irrO ctoudPar,ab�st.avaIanos °d,9.PI- O Fi -:--x-d-J' "11 ·do.clube que constato.u duasiro Nilson do OlímpiCO pelaNO CAMPEONATO f S {) \J ! [ i.J i IJ o o ar I 10 encerran o o ummcnse e OIllVI e, baIxas. Teirinha que deixou I "

Dependendo lainda de con- �
.

. .' daga central enouanto Be-
, " .. "� cotejo Cime..DlportJ 3 x Av.aí 2. envIOU protesto a FCF con- D grama'co aillicVa na Pl"imeI'-1

,-

firmação, está ·l)rogramada a:; "co, ocupou a lateral esquer
./ OS .DEZ MANDAMENTOS: tl'a o Acaral de Jaragua do l'a ,etapa Alcino 'aue a ai,.

"

.

-

, I' - Ul. Como ·mec!!Jos foram a-
E' o Que precisam aprender SUl, por ter lançado em sua. tura dos 16 minutos contun'

.

.

.

.
. I "

..

,
- pontados os munes It e Ivo

os integrantes do "E:igueiren, eqUtlle o al'quelro Bosse, dIu-se seriamente num lance
'

�

Ih d'
-

Id
•

go I
esse ,elo Carlos Renaux, que

,se para asplrarelm me OI' sem con Iça0 e JO. 1')ara mais tarde abandor: a .-

,

'

• ", r .
. . i .1 r cumpriu brilhante exibíçao

colocação, no certame ca�9..- Alem do maIS alega erro de o gramado definitI'vamente ,.'
.• " I

• frente ao OllmplCo e aquelerinense. direito do arbItro que anuo Ambos, preocupam aos men- .

.

'
..

PASSAGEM PARA O IN- lou um tento legítimo do a_! tores 'c'.o vovô. pertenc�nte ,ao PalmeIras.

FERNO': E' o que consegui, tacanie Ratinho. O Metro-I . _. Petruskl, do Car.]os Renaux,

l'a-o o clubes '_�a capI·tal I ,. C'" t I TUBARAO - Comentam
li apareceu cüm destaque con-

s po u � rlCIUIl1la, con a com 1 ". ••

após:;;. primeira, parte do Sabiá como o melhor joga" ,.nesta
Cidade .q�e a dll'Cctona

I
tra o Olímpico e mereceu o

Estadual. d fl" .

R·.t··
cio onz·e hercIhsta, recebeu ·posto. Idésio, ocupou a meia.

or

d···e u��f' eq�lPoe.
s a �o- convite' rifa. Federacão cata-I' Di:nho do ,palmeilh.s foi o

--x-'- g'an o o Ino. arqueIro. ,

-

, .

O nosso Fluminense dis_ Tatú ,do Avaí não tem atua. n�.e�se ·:'.e �u�ebol, .para se) comandante d·e ataque en-

_, d
.

I f I' t d'
eXibIr no proxlmo dia 15 de quanto Nilo e GO'd:eberto

tanciou-se mais Um' ponto ,,,0 eVt( o ao a eClmeu o e .

I
'

do América o mesmo acon- sua ,genitora. O médio Pulga
Novembro em nossa caPItal: co.m/pletaram o quinteto 0-

, ,

dA' , . 1\.0 que se sabe o convite. fOI
I
fensivD. Eis entoã a selecão

tecendo comi q Flamengo, o merlCa, vem allresen-. ..

-

t d b' 'b'
-

P
recebido com slll1patIa pelos da rodada: Larw:ura' Roberto

que nada mais a.jllJira. Nem an o oasl 'eXI Icoes. ere- . . I -",

mesmo o "feiticeiro" salvou réca do Figuei;ense vem her'cIlJ.stas.. ,Nilson e Béco; Zito e Ivo;
, Mengo'. d nlr! b t

BRUSQUE - Abrrndo o tor Petruski, Idésio DiI'.ho Ni-
v reu e.� o em COIDO pon a ' '

,

' neio ArnoldQ Schaeffer, jo- lo e Godeberto.
-- x-- de lança. AI, aquele torcedor

.

.� _

I Quando, o Flu perdeu um que lia o jornal, desabafou:

I pontinho par·a o BOil1suça" O campeonato catarinense
'encontrava frequentemente o : agora é disputado. por bi
I Eej.gar,d: em todos os cantos I

�hos?
da" cidade, sempre sorrindo. -- x--

Agora, após OS 4xl e um No jogo realizado domingo
"show", desapareceu como em Tubarão entre Hereiiío'
por ene/:mt-o. Luz e Ferroviário, o arquei-

-- x -- 1'0 hercilista pratil:ou 'um

Aproveitando a tarde 'ire punhado de gran.d:e.s defes'as
{lomjjngo, nossos familiares forçando o torcedor escla'
anaUsando todos Os deta_ mar: Ele hO'J'e abriu a Eo
lhes dos locutores locais Vi'i, teha ...
tudes e Idefeitos, eleg�ram
F('rnando Linhares da Sil

va, da Guarujá, como o me

lhor.

I,

É GOSTOSOCOMO
Z I 'f {)o

\

pelo
RÁDIO GUARUJÁ
EM ONOAg MEOlAG r CURTAQ

PARTICIPE E GANHE fgTE� PRÊMIO!::'
" ,

5 UM RADIO FONOGRAFO ABC 1QbO PARA O

JI VENCED?R DO CONCUR90 EM QANfA CATARINA

I! .:; UMA VIAGEM ADG t�TAOOg UNIDOG PfLA REAL
1;1 EsTADIA INTEIRAMENTE PAGA POR 15 OIAg
I.i
: ,

i i: .}; CONTRATO EM RÁDIO E TELEVlgÃO PO� uM ANO

II AO VrNCfOOO OA fiNAL
I,:

COM

. -::,:.? ;Ç;oog na MOtO GUARUJA" durante. o
horáriO comercial

--x--

--x--

Vra,ljo voltou a comandar o

ataque do tricolor- e nova vi

tÓL� por contagellli ,dilata',

O Marcílio Dias Qual EX
PRESSO, passou be� pelos
TRILHOS Ido Figueirense que
por Sinal se encontravam
bem lubrificàdos. Agora 'de-
verá passar pela 'E�TAÇÃ(Jr
A"Íai.
Passal'á incólume ou sofrerá
alg'um contratempo?

Rua: f'lnclsco Tolenlino, n.' 2t

'4 TELHAS. TIJOLOS :t'
CAL E AREIA

IRMAos BITENCOURT
C41� &AOARÓ • fONE )1109
ANTIGO D�p6s'TO �DAMIANI

•

Interior

Os Cam�eões Catarinenses
oe Remo

\

DOIS COM TIMONEIRO
Foi instituido em 1951 o Páreo de out-riggers a 2

remos coni timoneiro. Seus vencedores foram:
1951 - Aldo Luz ,com Alvaro EIpo, timoneiro e os

remadoí"es Belarmino Veloso e Adolfo 'Cord�-iro.
1952 .,._ Aldo Luz, com Alvaro ,Elpo, timoneiro e os

remadores Antônio Boabaid e Kalil Boabaid.
1953 - Aldo Luz com AlvarO EIpo, timoneiro e os

remadores Hàmilton Cordeiro· e ':Sady Berber.
1954 -- Aldo Luz, com Alvaro Elpo, timoneiro e os

remadores Francis.Go Schmidt e EdBon Westphal.
1955 - Aldo Luz" cOm Alvaro Elpo, tfmoneiro e os

remadores Edson Westphal e Francisco Schmidt.
1956 - Aldo Luz com Alvaro Elpo, timoneiro e os

remadores Edson We�tphal e Francisco- Schmiclt.
1957 _;_ Atlântico, ,colp Orlando Hille, timoneiro e

os remadores Werner Westhoff e Marcos Hille .

1958 - Aldo Luz, co� Alvaro- Elpo timoneiro e

os remadores Wilson Boabaid e Francisco Schmitt.
1959 - MartineIli, ,com Ernani Rutkoski, timoneiro

e os Temador�s Sidney Prats e Donaldo James Mae
Leod.

'

CReprod llzido por, ter saido cOm incorreções),
. 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Soirée "CHle" Com a Famosa Dupla da Nova Geração _. TONY e CIELLY CA MPELLO.

---------------:::---_._._
... _.... -----------------

As Tentações do Arcebispo
, no; se concordares com, teu Todos iguais per�nte a lti� I

a presunçao Ide degrada� .0

T a S
rei? Com seu favor, favo-I - Calma, amigos! Entao, pa-stor do, rebanho, .

espiri-

I O m recerás SE'm outro tropeço não escolharm a cúpula. Ela tual a ovelha numerica do
.

d expansão religiosa do po-
I
é "símbolo de proeminência.' rebanho eleitoral. As chaves

I Foram que tro: do prazer, queno planeta.
.

. '10, guardado pelas sha.ves
I

liponta para o ülto, para in-' universais da' verdade não
do poder, .da liberdade e da.I yolta à .InglaterraA � Prl�! �sPirituais ;:e tuas mãos.' dícar a

Orige.
m descendente: têm nada, que ver com a fe�

. glorificação '::a santidade. mas, depois da a_usencla � _ I
Cha-nceler e ar ';'" 0,- a dm da autoridade. Se o povo a chadura de, vosas urnas. �I:'vIas, através do espelho qua, 'lete anos. Nas maos de A.e

i tempo, serás. Sabes traba, eleva, designando eletiva- destas, porem, :se presumi
tro tentações, retrata o dra-' xandre III intentara 'c.epor Ihar, e terás para ti junta-,mente seu detentor, este rem precírsdír daquelas: .

maturgo T. S. Eliot as qUil-lo a.Tl�1 de past�r, porem � :das aSj recompensas da teria ,último ma.l1td�rá nos que o I - MUito. �em, Tomas� O
. -."

i e 0-
autorIdade �o. a�el do pes

,e dos céus que juntamente escolheram nao apenas dele, poder 'esplntual! Humilha
c�o. tensoes indívidua s S

I
cador" lhe injungiu a per- terás servido. (/:.ido por baixo senão já estes inquietos. Tu serásClaIS de todas e cad� dqua mtnência nu posto. Já �e I Porém o arcebispo reacio_' empossado de cima: Aquele' um 'santo. Tua ,será a glória.das eras dos habita' ores . .

t va também o Su- . .' .

R
-

t d t tímpacien a
na nem indiretamente é per- que ,ele Cima Injetou na hu- ezarao o os an e o eununca sossegados de um pe; me' Pontífice ,çom o jorro mitído deixar nas mão de mana natureza a tenência

I

relicário.
.

rmpapante 'c:as tntrig�s do .César o que Ideve ser .�ado para o agrupamento organi- !t\ssim falf�,va o 4.° tentador:
• rei inglês: faz mençao de somente a Deus. Pois, não sado, é que ,pelo eco dessa lO orgulho espír'itual.I G O S T 1\ D E C 1\ F E 1 : lanç�: .

o interdi�o, pena' foi esta a conquista' máxima mssma tendência sancior; a o I -=-- Qll;em és tu, que, I_lle, ENTÃO PEtl\ CI\FÉ ZITO ,eclesiastlca. das mais grave�� 'd� cristianismo, r�, realiza_, mando ,dos
_

que presidem. I Gent�s .�om,me�s proprios

'I que fechana todos Os luga çao in-dita fundada por Crís- E se nao forem dignos? desejos de virtude? Custou

Ires de culto, à volta dos to Ro:la contra a qUa.l não' Depostos poderiam ser I mais ao arcebispo desvendar"
. � . I , ,

________ quais gira a Vlela_ quas� in- prevalerão os podere , do em último caso. 1 [dentídade daquela quarta.

"N 1ft d N
..., " telra '{as popul�çoes,. Diante erro? Em face ida manápula - PQ1s vem, Tomás, co, Tace : vinha mascaiüdo o

,
O I e

.

aS açOeS delas se tornar� OdlO�O o
,agarradora, dos beiços absor -

.

nosco. Far-te'emos rei, em último insinuante.
monarca presumido, ímpla,

I ventes do poder do estado vez do rei. . I �
.cável com

_
os, ganchos recur- ,'�cmporas, acionad pela pai- I - E quem Sois vós que me

- U rmquarto? E eU que
.

Clu''be 6 de Jao'e-Iro vos ,lIas maos usurpantes que xão do poder avulta outro 'areis. contava apenas com trestnO « » avança sôbre a autoridade poder bem. orgamizado e cha- I - Mas era e é assim, O
espiritual, para enfeudá-la à vead a quem dabe custodiar I

- A maioria econômica. quarto ('grande nas' Nações
tivas indumentárias típí , Gua real. fi, dignidade espiritual dos ljUe contigo será invencív,el: Uniclls da tentação" - é o
cal':

. I Por ora, atemorizado com .ndívlduos: esta última se
I
- Ah! Sois então a maío. mais cínico, hipócrita incal-

Diva Borges (Austrla) : 1,'1, perspectíva de tal comína, acha além de impressões lei_ lIa que fará as"'leis, perante culável. Quer ser o melhor
Ana !,JIaria de Souza (Con-' ção, simila, reconciliar-se gitais e firmas reconhecidas I,LS quais são to':'os iguais. [,ai do gênero humano. Mas,gol ; I com 9 tão acuíescenta chan- de .qualquer cartório. Quem Sim, ln r:..ioqa de t1erdade, \)or �risto já foi chamado
Cleusa Ely Barbo'sa

(ca_1 cel�r de outrora, agora in_ a defenderá eficazmente, se certa numéricamente; não 'o .pai de tao.as as mentiras",nadá) ; Lransigente palarlino da in- a Igreja ,deixar que se em- maioria ela verdade que não A.crescento: "E de todos osElizabeth Maria E I i as depend'ência 'do poder espi- polguem as chaves espiri- se acerta por números so- trouxas".
(China) ; I titual. tuais ,r.a mão interventora mados. VELHO DA FIGUEIRALúcia Maria Lang (Colôm- Pode Tomás aproveitar-se do ministro dos ,<;:ultos? : - Não vens, e.ntão, conos-bia) ; dessa trégua ):,I:'ra retornar., Semo é frágil delicado in_ co?

!1: eis que lhe retornam. igual- r:lefeso o espírito, até c;ntra I - A garantia da verdrucemente (personificadas na
i i mesIIT'o, empo�irados ,seus não foi deixada à &,ffia doscena)

. aSA te�taçoes da passa'
.
uma Rcha, inaugUlf:1.da por I

números, à numelr:lção dasda eXistenCla que lavara, -

Jesus, deve o espírito esco- das opiniões, eTndes conscipil:l.zerosa, poderosa e
-

inde_ rar-se contra a, oscilação: ciêncIa de vossa liber:adepelllde�te de outra vontade OPinante dos erros, pessoais,dentro vos está está suaque nao a sua (de resto as- ou ambientais. ,chave. Mas não recebestes"iosa �ndia);., . ,
sona'nte com a do soberano! Henrique VIII ema,1'1cipou as cnaves da verdade qRegma CarlOlll (!taha)' dA "(1 '. I. --. ue

. . -' na concor, anCla �a Igua seu remo ,dessa Rocha' e eis liberta as conSCiências DelaMarIon Melm (Japao); t l'dde, tA.
.

. ....
men a i a e., ,que no mesmo reino ao tem em sede os espíritosMana Beatnz Wlldi Cl-
O 1 o t t d 'd t d ,-

I
.

Medi- . -.
. I' en a or e escar a o po de Guilherme de Grange Ovelhas Que carecem denhDa.is , (MoexI1lCo.), M' (E'

sem ,,'acilação: I? prazer foi' pelos lord-s foi reduzida
. � f)J.stori Foi-lhes ,danomea veira aJa gi- d d" . "
,. . ,pelo

f '

,

,

,o passa o: e sempre o. pI1- soberania real a termo,s mui- Senhor. Não tenhais, pois,uO) , •.

meiro' que passa. Mas e o t q t·t·.Márcia de LourEles Vieira ' ,o ue cons i uClOnalS. Ho- ------------_---'
_

, . \ poder? Quanto bem, Tomas, lo é ela quase apena
.(E""OCia) .

I 's Sim_�'-'

I" S f d' poderás fazer a todo o rei- bólicaHe lane Maria an 01' ,
_ , I .

•

_
.

Lins (Espan�a); I Mas, nao sena então muito
Inah' Moura de Muller I melhor, o' Tomás, acompa.!.

(França) ; nhar com o ter::eiro tenta-
A.rnete Ries (Germânia); dor que te propõe umra, Carta
Heliane Schlemper (Gré- tle "direitos do homem e ci_

cia) ; c'aclão"? Pois quq .se�la to-
Vera Zita Maciel (Portu_

I
da e qualquer autôridade?

gal) ; Nada. Sua substincira., seiva
Janete Stoider (Rússia); I I

e ,subsistência - apenas 1
Maria Helena Vieira (Sué- uma delegação. No,s cidadãos

cia) ; ehomens, no povo elegante
Neuma Silveira (Tur_ reside a soberania. Por isso, 2

::j_uia) ; ,u-cebi.spo, SI? ?' nós te uni-
Marisa Sardá Amorim res, acabaremos com o rei e

(Brasil) ; �om os reis e até sua, glorio_
Como atrac:ão, cooperan-

'

,1:1 cúpula que é a igual,dade I
do com o maior brilhantis_ edificaremos a lib.erdade'.
mo da noitada, Leda Regina

LIRA T. C. Próximo Sábado Dia 12 ...-.

Mesas na RelOjoaria Mullera

"0 M é d i c o"
Um sacerdote em pról duma ciência,
Que ausculta o corpo e ,tambem a me'llte
E está sempre atento ao seu cliente,
Dispensando-o toda a benevolência.

Quantas vezes, ele passa, apressado,
Como de praxe um caso, já, lprevisto;
Com a maleta, na rua, é sempre visto
Para atender um pobre adoentado.

Requer 'Seu desempenho sacrifício,
Pois são esses o cavaco do ofício,
Que valoriza a nobre profissãol

l'resta ao mundo solene juramento,
Que enobrece a vida e o pensamento,
E, de Galeno, herdou esta missão!

ELO I AMORIM

Coroou-se de pleno êxito continentes. Os trajes de,
a promoçãu da Casa da ram uma idéia de algum
Amizade, das senhoras dos costume marcante do país

. rotarianos 90 Estreito, que homenageado.
organizaram, sábado último,
a "Noite das NaçõeL1", no

Clube '''6 de Janeiro".
Graciosas senhorinhas des

filaram, representando cêr_
ca de 2r, povos de t.odo�' os

Pela "passarela" do grê
mio do continente apresen_
taram-Sf as' seguintes se_

nhorinhas, com as ,respec_

PARTICIPANTES

Jacira Vieira (Cuba);
Ned Pinto Rosa -(Texas);
Djanira Martins (Hawai);
Ana Cecília Valente (Ho-

landa) ;
Márcia Lehmkuhl (Miste_

(Diagnóstico e tratamento)

DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS
ÇÕES - PLÂSTICA ABRASIVA

DR. JOSE, SCHWEIDZON

DEPILA-

-MÉDICO-
Assistente da Clínica

Demartológica e Sifiliográfié a da Facu Idade de
cina do Parana

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

-�._-_.__._-----_._------- ----

APARTAMENTO
Aluga-se ótimo apartamento, cOm dois quartos,

sala, banho, cozinha e área de serviço situado à rua

Duarte Schutel.
Informações à rua Felipe Schmidt, n. 34, sala n, 6:

'<>�;,.�":�� ;

L so
Temos lotes- à venda, situado junto ao grupo Iri

neu Bornhausen, no Estreito; em Itaguassú, junto ao

aeroporto Hercílio Luz; em Barreiros e em coqueiros.
Temos, também, algumas residência à venda.

Dirigir-se à rua Felipe Schmidt, n. 34, sala n. 6,
1° andar.

"I Face Fioa[
de Eva"

Dewcher, mostrou suas apri
moradas quaUdadeL1 de dan_

çarina, na cadência de um

samba bem brasileiro.
NO CINEMA

A "Produção Carreirão"
esteve f'm ação, ,recolhendo

para a tela os aspect.os mais

sugestivos da reunião.
GUARUJÁ PRESENTE
Fernando Linhares da

Silva, no comando da locu

ção, e Mário Inácio Coelho,
na L1onoplastia, foram a

cor!tribuição da PIONEIRA
à festa do Clube "6 de Ja_

neiro".
PRÊMIOS
A Drogaria e Farmácia

Catarinense entrou com sua

parte, premiando as parti
cipantes do desfile com vi
dros de perfume do novo

lançamento da Coty "Água
de Toilete",

V E N D E - S E
Um lote de terreno na Rua Osvaldo Cruz, medindo
10 de frente por 23 de fundos.
Outro na rua Teresa Cristina n.o 536, medindo

10 de frente por ,31 de fundos.
Tratar na rua Teresa Cristina n,o 264. COm Pedro

Antonio Vieira.

Uma narrativa drámática. Uma história ver-

dadeira que não teria nascido nem mêsmo na ima-

Sonhou com
Papai Noel
Constante Utópico é um bravo lutador. De utópico

só tem o nome. Foi criado na dura i'ealidade e dura - a

realidade, que ainda hoje enfrenta. Mulher, filha noi
va, mais ,cinco menores não constituem fardo leve, nem
mesmo para quem tem. calos nas costas e até na alma.

Casar a filha é o seu maior problema. Vestir as

criancas, dar-lhes escola e dar uma aparênda de dig
nidad� à sua companhei{'a que, lá nos longínquos tem'
pos de mocidade, já foi "'Miss Primavera", são outros ó,

probl.em'inhas. IJamais teve coragem de pensa!' em geladeira, mo-
Ibiliários ou alta-fidelidade. Seria uma aberracão do .

bom�sen'so. Uma porta aberta para o desiquilibrio ... IAgora, com o natal à porta .. , Santo Deus! Só I
mesmo um milagre!. .. E o milagre se deu com o nosso
Constante Utópico. Simples e verdadeiro, sem maiores Ienfeites e sem decorações de linguagem. O

milagre,'lhe veiu através um sonho com papai noel.
Sonhou que o papai noel lhe assegurara que pos

suia um preposto em Florianópolis. Que êsse (do pa
IJai noel) preposto já havia solucionado outros muitos
problemas iguais. Que tudo, tudo quanto necessitava
para ° casamento da filha, para o seu lar, para o na

tal, para sua mulher e para os seus filhos, poderia ser

adquirido, através o carnet "Credi-Festas" e pago em

suavíssi-rnas prestações mensais, nos estabelecimentos'
A Modela.li. ISonhou e foi ,certificar-se que papai noel
l\ão o havia enganado. Conseguiu tudo. RealizOu tudo
e agora o nosso Constante Utópico está pensando que
se tiver mais um filho bati:m-lo-:ft, com o nome "Mode
lar".

g'illação do mais fértil dos romancistas.

Mais empolgante do que "AS TRES FACES DE

EVA".

À venda em tôdas as livrarias. Se não encon-

trar em sua livraria predileta, peça pelo r·eembol-

so postal a D.P,J.R. - Caixa PostaJ_ 4827 - São

Paulo. Preço: Cr$ 200,00.

Edição IBRASA
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ENCADERNAÇOES
SERViÇO DE CLICHERI'A

PERFEIÇÃO E RAPIDEZ.
�--. ..

RUí� ,CONSELHEIRO MAFRA,

CARIMBOS, t

COM

123,
fLORIANl)f'()IlS SANTA CATARlNA

I.•

�ole�io- [sta�ual "Dias - Vel�o"
Edital·

EXAMES DE ADMISSÃO AO CJRSO GINASIAL
la época:
a) Inscrição --de 16 a 30
.b) Realização - Primeira

- Documentos: -

de nove�bro.
quinzena de dezembro.

Certidão de idade com firma
reconhe'cida;
Atestado de vacina, com firma
reconhecida; .

Atestado de Saúde, cOm firma
reconhecida;
Certificado de conclusão do
'curso primário oficial.

Obsel'va'Ção:
Os documentos
sêlo ipor lei.

estão isentos de,

Ins.crição: -
Deve ser reque-rida pelo própric
candidato, Ou por seu responsá
vel, ,e dirigida ao, diretor do es

tabelecimento, com a declaração
de que não se inscreveu nem se

inscreverá, em exames de admis
são, em outro estabeledmerito,
na mesma época.
Só serão aceitos candidatos com
a idade mínirra de 11 anos cOm

pl.etos ou a ,completar até 31 de
julho de 1961 ou com a idade
máxima de 15 anos.

4 - Natureza das provas: -

Português: -

Haverá prova escrita, e oral da
disciplina, considerando-se ha-
bilitado, para prosseguimento,
dos ,exames, o 'candidato que
obtiver nota igualou superior a

cinco (5).
A prova escrita constará de:
ditado de 10 a 15 linhas;
redação (descrição, narração ou

reprodução);
seis questões de gramática, re

ferentes aO ditado, fórmuladas
de modo objetivo.
As provas de Matemática, Histó_
ria e Geografia serão somente
escritas.
Serão ,provas objetivas ou sub
jetivas, conforme sua natureza.
A nota mmlma de Matemática
para matrícula do candidato no'
COlégio será quatro (4) e as de
Geografia e História três (3).

Secretaria ·do Instituto de Educação "Dias Velho"
Florianópolis, 7 de novembro de 1960.

JACI LUZ PORTELA - Secretária

a)
b)

c)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OR HENRI(�UIE PRISCO DRA. EVA B. SCHWEIDSON' BICHLER PROJETOS, OR�A�:��S �E CONSTRCÇOF.S

CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

'f

.............--------�����.�,,"�"��

PARAISO

MATERNIDADE fARMELA -DUTRA
SERVltO DE RAIOS X

f{adin!ogislag: DRS. A. J. NóBREGA DE OLIVEIR ..o\

EWALDO S. R. SCHAEFER
Exames dó' Estômago - Veslcula Biliar - Rins

Torax - Ossos - Intestino, etc.

Hí�t('rosalpingografia Radiografia Obstétrica

iGr!Jvidêz)
.

- Radiologia Pedlátrica.

DrSPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARC,A
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUffiIDO

ENDERr;:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n Onlbus li por
ta (Almte. t.amêgo).

Especialista em moléstia. de anU!! e recto.

T ... tamento de hemorroidas, fiatuw, tu.
Clnr.ia &Dal

CONSULTORIO: - F.ua CeI. Pedro Demoro,
Estreito

op.r�õ" - Do.no'" d' S'n.IlO_
riU � Clinlca d. Adulkll

Curlo de ElpeclallzaOio 110 110lIl1-
'ai do. Servldore. do �O.
(Serviço do prot. Mariano d• .ln.
drade). ConRulta.: Pela mUlhi DO

Hospital de Caridade. 'A 'arde d..
15,30 horas em tl.lant. no coDIUJ..
tório. à Rua Nune. Machado, 17,
esquíne da Tlradent.. _:. Te1."
2766. Re,ldêncla - Rua .are.
chal Gama D'Eça 11.0 UI - TIl.
1120.
.'

DENTADURAS INFERIORES
M lt·T O D O P R O p' R I O

FIXAQAO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEID·SON
CIRURGIA� DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL,

llORARIO - das 8 'às 12 e das 18 às 20 nor as

HdRAS MARCADAS - das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

DR. WALMOU ZOMER
GARCIA

Diplomado pel. F.cUldade NaOlO_
nal de Medicina d. unl,,_lIdall.

elo Braau

Ex-Interno por concureo eI•••••r.

Illdade.Elcola. (S.rvloo do prOf.
Octávio Rodrlgue. Lima). Ix.
Interno do Serviço ele ClrUTila elo

Hospital I.A.P.E.T.C. 'eo Rio 4.

Janeiro. Médico do Ho.pnal el.

Caridade e da y.ternlelad. Dr
Carla. Corrêa.
DOENÇAS DI. S.NHOIlAS
PARTOS - OPIRAÇOIS_
PARTO SEM DOR ptlo m,�o

p.lco-promaUao
Con8ultórlo: Ru. Joio plnlo n. 10.
elaa 16.00 àl Hl.OO horu. Á'-Dd.
com hor... mareadu. Telefono

8036 - Re.ldêDcla: RUI GeuraJ
BltteDcour' n. 111.

f\TF.NDENDO DIARIAMF.NTE NA

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia

Insul1naterapla - Cardiozo!orapla - Sonoterapia e

Psicoterapia.
Direção dos Pslqulátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA

DR. LAURO DAUR.4 CUNICA SANIA CATARINA
Clinica Geral

D·oenças Nervosas e Mentais

CLINJ.CA'

Especlallata em mol�'l... Cle 8'"
nhoraa e via. urln,rl.... Cura ra.

11cal "'loI lnfecçõe. agud.... ClI
nica., <10 aparAlho geDlto_urlD,-"O ;

�
S
•
•
t
•
t
•
e
e
•

• DR. JOSi!: TAVARES IRACEMA :
• DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE I)

: :
• CONSULTAS:, Das 15 às 18 horas

e

: Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 :
• (Praça Etelv.tna Luz) •

ADVOOADO ! " ..

Escritório - Rua Fel1pe _' .

=�ha.m��t nO 37 - 2° Andar

-, ii S T U D I O J U R í D I C O i
Residência Alameda, :

Adolfo Konder na 27.
Maurlclo dos ReIs -- advogado I

Caixa Postal tOI Norberto Brand - advogado
Telefone - .2m. Advocacia em geral no Estado 'de

Santa Catarina

Angustia - COmplexos - Ataques - �anias
Problemático Afetiva e sexual

em ambc. o. ":l·0•. Do.nou do

aparêlho Dlgeltl,o ,_ do mn.ma

nervoso. Borirlo: lil'" li 11 ,

2% li 6 hora. - Conaullórlo:
Rua Tlrac1ent... 12 - 1.0 llDe..,

'-- Fone 3246. R••ld,nolr.: •••
Lacerda Coutlnbo. 11 (Cbio"'••0
Espanb. - 1'0De 1141

Dr. Hélio Peixol'!

DR. NEWTON D'AVIL;\
CIRURGIA G.RAl, Correspondentea:

INGLATERRA BRASnuA
•
• ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

: . ARGENTINA SAO PAULO

: Ed.

SUL.
AMl!lRICA 5° andar. ,

I=_ Fones: 2198 e 2681
�OI*4!J o � ..

l)U�nçl" de S'tIlllOral - I:'roa\O-. I

logla - IEletrlolelael. �édlO.
Conlultór1o: Ru. VIO\Or\'_ .tl.

re11e.' D.O 28 - Teletone 1107

Conlultal: Du " boral,em dlaDIt.

Residência: Fana 8 UI Rua 81.,

",.na.u. n 71

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

De�artamento �e Saú�e rú�lica
PLANTüES 'D E

.

����.""""',.,.".._;�. ;; �
FARMÁCIA'

M l!; S DE NOVEMBRO

.) - sábado (ta'rde)
6 - domingo
12 -- sábado (tarde)
13 -- domingo
15 - terca.feira (feriado)
19 -- sábado (tarde)

.

20 - domingo
25 - .gexta-feh:a (feriado
26 -- sábado (tarde)

.

27 -- domingo

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

,

Farmácia Noturna
Farmácia Noturna
Farmácia VitÓ'l'ia
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia sto. Antonio

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

'!''l�",�.... Fl
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

O plantão notürl1o 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

ESTREITO

6 - domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Maio

13 -- domingo Farmácia Catarinense Rua Pedro Demoro
I

15 -- terça.feira (feriado) Farmácia do Canto Rua Pedro DemoroI
I

20 domingo FarmácÍll. Indiana Rua 24 de Maio

I
-

25 -- sexta-feira (feriado Farrnácia Catarinense Rua Pedro Demoro

I 27 - domingo Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro

o plantilo l1atul'l1o será efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana e Catari

nense.

A pl'esenle tabelá não poderá ser alterada sem prévia autorização dêste Depar
tamento.
._-- ------� ;._"

·

__--:.--·fi

1�53 -

flOBLICID..i9. "-

Osmar A. Schlindwelm - Aldo Fernand�.:: - Vlrg1l10 DiU
- Ivo P'rutuoso.

R IPRI.9INT.\PfT.
l�pr..utaç6N A. 8. Lar. Lt4&

R..IO: - Rua 841....01 O•• lu �. - ,. A •••r
TeL 111114

g. Paul. Hu Vitória 167 _- e•• , II -

.

TeJ. U-8'4'
�.rvtco Teler-rUJce da UNITJlD PRBSS (\j·fI)

DR A
AG.lNTES J: CORRWSPO�D.NHe

• '1VARO DE CARVALHO •• T.do....unlelpjo.? �ANTÁ CA'fARINA

C ANUNC�JI0U111nica aos seus clientes e amigos que seguindo
para o URUGUAY e ARGENTINA onde fará cursos de

1I.",•• tl\ ce_trat•• el. acorel. e•• • taNja ....tr-••

aperfeiçoamento na espe-cialidade, 'Í10S Hospitaís de
. ��i·� •

-

lVI?ntevidéo e Buenos Aires, só reiniciará sua clínica de
ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

crianças em dezembro depois do dia 10. A direção DÃO se respcusabíliza pejos
1)!,' f'it()� emitidos nos artigos assinado-..

AGRICOLA B R U N' O
R.EGISTRO: N.O 167 - C.R.E.A. - 10.8 REOiAO - S.C.
Rua 14 de Julho. 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

,%S%%%%%S%%%%%%S%%S%%%SSSSSSSSS%SSS%SSSSSSSS,

E. VIE'GASc. ORLE

Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

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

Escritório de Advocacia
RUd Fellpe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Flortanópolís
Dr. Acácia Garlbaldi S. Thlago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evllásio Nery caon

Questões Trabalhlstas - Causas cíveís, comerciais, crtmí
riais e fiscais - Admlníatrnção de bens � Locação e ven
da de Imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran
cas - f:ontnhlJldadt'· f'M: rlt as. balanços. anáhse.. � llerlelu

João

�A 80BEIL\NA" I'ILAI;-\ li oi NOVEMI:IRO _ IESQUlN ..
I RlA FELiPE SCRMID1

YILlAL '& SAB[It.A.'iA· IlIHTillTO 00 i:tr ."11'0 _ CA.NTt

-------------------------------�

T.errenos
Vefldaa

Loles excelentes para construção ime
diata á rua Almirante Lamêgo, 171 r
próximos ao marr a \ 100 me,fros do
ponto de ônibus. Estuda-se facilidades

.

de pagamento.
Trafar na mesma rua no n.o 144.

t:IHTOkA "O F�TADO" LIDA

a.. C.....lh.ir. ..rra, 110
t'elefone 8022 --- (.:ta. Pós�a.\ 139
,lCoderêço Telel'ráflco ESTADO

Rube.. de Arrt.da R.amol

G I: R I:-N T.
OomlDioa Fernandes tle AquIno

Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - Andr4
Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machallo - Zury Mach,:
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. SilveIra Lenzi

COLABORADORIS
Prof. Ha r re

í

roj, F'i lho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira _

'>l'of. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelíto rle Orne llas - Dr. Mi:ton Leite da Costa _

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - WaltCl
Lania - Dr. Ar.yr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando S01100 Maior - Rui Lobo ...!- Roze�:!o V. Lima.
- Maury Borger - Lázaro Bartolomeu.

Com grande facUldade de pagamento, vende-se lotei
a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.
Vendas-; Edifl.clo MontepIo 3.0 andar - Sala 306 -

Fone 2391 e 3426.

DR. SAMUEL FO.NSECA
CIRURGIÃO - DEN'l'ISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta 'velocidade
-

BORDEN AIROTOR S. S. WHITE
'

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

Exclusivamente com horas marcadas

A V I S- O
Ur. Guerreiro da Fonseca, especialista em Ólhos -

Ou\idos -- Nariz e Garganta tem a satisfação de comu·

nicaI' aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua cli
'nica em FLORIANÓPOLIS, em Março de 1961.

No mOmen to está em estudos de sua especialidade
em CCRITJBA. Onde está atendendo seus clientes em

seu l:OllsultÓl'Ío, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON
.JU\'TO. 207 :.::_ EDIFíCIO JOÃO ALFREDO CURITIBA

�� ':-:'1

Rápido "BARRIGA VERDE" SIA
Transporte de Cargas

x x x _

Em Organização
Trúfegu �ílÍtuo com o "Transportes Osni" e

"Transarco -- Transportes nodo·viários"

MatriZ
FLORIANÓPOLIS

Fll1al
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52.74-711

Agência - SAO PAULO
Rua Itarlrí n. 61
Te!efone: 9·37.84
End. Te!. TRANSVERDB

Rua Feoo Tolentlno o. 11

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

Agênc1a
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto o, 911
Teldones:
32.17.33 e 32·17-37

End. Te!. TRANSVERDE

"

, _.AgênCias
LAJES

LAQUNA
TUBARAO (FUlal)
CRICIUMA
ARARANGUA

Atendemos as seguintes praças: Biguaçú, São José,
-

São Pedro de A Icântara, Palhoça, Aririú, Santo
Amuro da Impel'utl'Íz, Bom Retiro Ul'ubici, São Joa
Quim, Paulo Lopes, 1mbituba, Laguna, Tubarão, Cri
ciuma, Araraniuã, Lajes, Campo Grande, Teófilo

()toni. Teresópolis. NanuQ\lc e Pôrto AI-esre.

LOTE
Vende.se ótimo lote, sito à rua Urbano Salles,
área 400 1112. Informações E<ill.ício Montepio,
3.0 andar sala 305 - fones .. 2\h � 3426,

.

I
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(H)60/61)
I ÉPOCA

Exames de Admissão:
1I1s<' rição : 16 a 28 de novembro.
Provas: 1, 3, 5 e 6 de dezembro, às 14 horas.
Documentos:

Certidão de idade (11 anos, até 31 de julho de
1961) ou fotocópia autenticada (não aceitamos pú
blica forma).
Atestado de vacina recente.
Atestado de Curso Primário completo.

-,;- Atestado de saúde.
Todos os documentos com firma reconhecida.
Inscrição: Cr$ 200,00 ,

Nota: a) A prova de português será eliminatória, de
vendo o aluno tirar na escrita no minimo 5.

b) Os reprovados poderão retirar seus do
cumentos.

II ÉPOCA
Exames de Admissão:
Inscrição: 16 a 31 de janeiro das 10 às 11 horas.
Provas: 16 a 21 de fevereiro, às 8 horas.
Documentos: Como acima.
Ginásio e Colégio:

I ÉPOCA
Provas escritas: 16 a 30 de novembro.
Provas Orais: 1 a 15 de dezembro, 'Para os que não fo
rem dispensados das provas orais pela Porto 294.
Nota: 1. Quem faltar a exames por doença, deve re

querer provas de 2a chamada, logo que este

ja restabelecido, juntando atestado médico.
Caso o aluno se achar imposs ibi litado de

requerer, o responsável deverá encarregar
se do assunto, dentro de 8 dias a partir de

exame, visto o prazo legal das provas de 2a

chamada, ser para a escrita até 15 de dezem

bro e, as provas orais, até o último dia útil
de dezembro. Só' podem prestar exames os

alunos quites com a tesourada.
Podem ser dispensados da prestação de pro
vas orais os alunos que tenham satisfeito as

seguintes condições : <,

a) setenta e cinco por cento de frequência
às aulas e 75% de frequência às sessões
de educação física;

b) quarenta e dois pontos na soma ponde
rada das notas da média an ual de exer

cícios, da la e 2a provas Iparciais, consi
derados pêsos dois e três respectivamen-

te. (Port. 294 de 15/6/60; Circular nO 2

n. 4 a e b).
Nota: 2. O'aluno que fôr dispensado das provas

orais de algumas disciplinas e que, em con

sequência das provas orais de outras, não

alcançou a média global, cinco no conjunto
J,I das disciplinas, poderá candidatar-se . na

mesma época, à prestação das provas Mais
de que foi dispensado.

II ÉPOCA
Inscricão : até 30 de janeiro. (Por exame Cr$ 100,00).
Datas' dos Exames: 8 a 11 de f'evereiro. - Transferên
cias: Janeiro a 15 de fevereiro.
Documentos para vestibulares: (De aIunos que se for

maram em anos anteriores) convém sejam requeridos
desde já e quanto antes.
Nota: As transferências sejam pedidas antes do

dia 15 de fevereiro. Documentos pedidos en

entre 15 e 28 de fevereiro pagarão uma sôbre
taxa de 100,00 c-s.

MATRíCULA PARA 1961

n Datas: Admissão (Curso Mêdio) : Dia 15-2-61.
Primeiros anos: 19-12-60.

Nota: a) Caso haja limitação de vagas para a primei
ra série, a matrícula será feita de acôrdo
com a média e só será matriculado o candi
dato que tiver obtido média igualou su-

perior a 4 em Portsgnês e Matemática e

igualou superior a 5 no conjunto.
b) Sul?entende-se matrícula para alunos aproe

vados em la época.
Segundos anos (matrícula): 20-12-60.
Terceiro e Quartos anos: 21-12-60:
Curso Colegial: 22-12-60.
Matrículas atrazadas, bem como para os

aprovados em Exames de Admissão de 2a

época: 22 a 27 de f.evereiro de 1961.

Nota: a) Alunos reprovados, só podem matricular-se
se forem pela la vez repetentes da mesma

série.
. , , _ !

b) Alunos dependentes de 2a época, so poderao
matricular-se se não forem repetentes.

2) Para efeito de matrícula se exigirá:
a) Documentação completa, inclusive duas fo

tografias 3 x 4.

b) Quitação militar, para os alunos de 17 anos

ou mais.

c) Títulos de eleitor, para maiores de 18 anos.

d ) Pagamento da iprtmeira prestação.
Nota: Os alunos que desejarem bolsas do Fundo

Nacional deverão requerê-las nesta secreta
ria até 28 de novembro.

Início do ano letivo de 1961: 1° de março, às 8 horas.

.... ' Erpediente da Sacretària : Em tempo de provas: das
(

10 às 11 horas.
, Na época das matrjculas : Inscrições das 8 às 11 e

das 14 às 17 horas. (Aos sábados das 8 às 11 horas).
Férias da Secretaria: 22 de dezembro a 7 de janeiro.
Mais Informações: na Secretaria.

O Secretário.

-D

QUER DI,STRIBUIR

SI PRODUTOS EM S. PAULO!
S/ PRODUTOS EM S. PAULO?

Está ás s/ ordens Organização com vendedores mo

torizados, cobr-indo Capital, Interior e Estado limítro

fes.
Caixa Postal 2059 - São Paulo (Capital).

---._-------------------- ----------------------------�..•. ' '

I

F.ESTEJARÁ HOJE, O

SEU'I15° ANIVERSÁRIO COM
UMA GRANDE FESTA,

.

Quarta-feira pp. foi ínau,
gurada a Casa dos Plásti
cos de Florianópolis, Nesta

cerimônia, compareceram
inúmeros convidados que
lotaram totalmente a loja.
Er'ta notavel casa comer

cial, única do gênero, pos
sui um variadíssimo esto
que de material plástico
para 8, decoração do lar,
com novos lançamentos:
bandejas "Brasília", des
tacando-se a linha "60",
bicolor da ATMA Paulista
S/A.; e muitas outras no

vidades de grande utilida
de no uso domestico, Ou
tra novidade, sãó os plás
ticos, Jamaica, leopardo,
granitê etc" para as con,

fecções de bolsas ,sapatos,
casacos, chapéus etc, Esta

firma, contratou uma pro
fessora especializada em

costuras da industria VUL

CAN, trata-se da Sra, Alice

t;.J;::·palt, para um curso, I
Foi servido um gostosís- I

simo coquetel, pela srta, IOlga Lima,

Esqui aquático aconterá
na Semana da Marinha,

Colabore com a campanha
dos Cr$ 10 ou 20, para o

Natal da criança pobre,
Um grupo de senhoras ab,

negadas, estão percorren
do ar: residências da cida
de, A coluna lança um

apêlo para qUe estas se,

jam bem recebidas,

Nair Maria Laurinda, fi
lha do Sr, e Sra, Dr, Ma,
rio (Nair) Laurinda esté,
completando hoje, a sua

15° primavera, Logo à;
noite, na residência de
sua avó, sra. Maria Da

míaní Pessi, acontecerá
uma grande festa, Estarão
praeentes muitos convida-

Idos, O colunista à convite
ifará a cobertura deste

A graciosa e comentada cantora Cellv
Campello, chegará amanhã a esta

Capital

acontecimento, A coluna,
lhe felicit.a pela bonita da
ta, quc hoje, transcorre,

Quarta-feira pp" Maria da
Graça Posito Lopes, feste
jou o seu 13° aniversário,
oferecendo uma g.randr,
festinha para as suar- ami

guinhas, na residência de
seus pais, Parabens",

"Miss Argentina", Norma

Gladys Cappagli, foi eleita
"Mi�3 Mundo" de 1960, em'
Londres, no dia oito pp.

O BAILE DE FORMATU
RA, DO COLÉGIO CORA_
çÃO DE JESUS, FOI
TRANSFERIDO PARA O
DIA QUATRO DE DEZEM
BRO, Motivos justos".

No próximo
Lira T,C"

sábado, no f
haverá uma

"soirée chic", com a apre,
sentação de TONY e CEL
LY CAMPELO, O sucesso

está marcado.

Aniversaria hoje, a garota
"Radar" Lacy Palumbo.
A[· minhas sinceras felici

tações,

Está marcado para o pró"
ximo dia 19, no Querência
Palace Hotel, uma impor,
tante EXPOSIÇÃO de Fo

tografias, do Sr, Walter
Jorge José, Cincoenta ro,
tos, alguns premiados, es

tarão mostrando a arte de
fotografar, Agradeço o

convite.

Acontecerá no Lira T.C.
um grande desfile, dos
plástícoa VULCAN (De
zembro) .

Esportes: Na Belacap, se

rá realizado o Mundial de

Star,

Seja qual fôr sua dificuldade

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

Temos completo estoque de pneus

para carros de passeio, caminhões,
máquinas, tratores etc. Visite-nos!

Com. Ind.
Germano Stein S�A.

Rua Conselheiro Mafra, 47 - Tel. 3451

FLORIANÓPOLIS - Sta. Catarina

Temos vaga
FUNCIONÁRIO

Temos vaga para cargo de responsabilidade.
Idade entre 25 à 30 anos.

Indispensável ser bom dactilógrafo correspon-
dente. Exigimos fontes de referência.

Editôra Globo S.A.

Cabelos curtos com touca

de plumas novidades, novo
modêlo de penteados
60/61.

Rua Tte. Silveira, 56. Nesta

O Dr, Moacir Benevenutti
e seu filhinho Marcia Be

nevenutti, festejaram aní,
versários no dia 8 pp, O

galante garoto, completou
quatro anos, Felicidades.

Hoje, a SUÉCIA, comemo

ra a sua Data Nacional.

Agradeço ao distinto cro

nista social Zuri Machado,
pelas felicitações meu ani
versário.

Agradeço a Srba. Liane

Kusolitz, pelo convite pa
ra a "Soirée" do próximo
dia 13, na S.O,M." Carlos
Gomes" de Blumenau, A

.atraçáo será um Desfile
de Penteados, do L de Be-,
l'Joia" daquela Cidade.
Faral o poseível para estar

presente.

Agradeço os telegramas e

tonog.qamas felicLtiando
meu aniversário: Profes
sor Renato Barbosa; Dire
toria "15 de- . Outubro";

Lacy e Letícia Palumbo,
José Muller; Salvio Anita
e 'I'ereztriha.; Sra. Taurí ,

nho; Maria Alcina Nobre;
Manolo Rimbau; Hilda
Paula e Celeste.

O colunista e Sra. foram

homenageados com um

grande jantar, pelo Ge
rente do "Oscar Palace
Hotel", sr, Odron Cardoso,
pela sra. Olga Cardoso, no
dia do meu aniversário.
Agradeço a direção do
moderno Hotel, pela gen,
tileza.

EDITAL
O DOUTOR ADERBAL ALCANTARA, Juiz de Di

reito da Comarca de São José, Estado de Santa Cata
rina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quantos êste edital com o prazo
de dez (10) dias virem, que o porteiro dos auditórios
dêste Juízo ou quem suas vêzes fizer, terá a púhlico
pregão de venda e arrematação a quem mais der e
maior lance oferecer sôbre a avaliação, no dia dezesseis
(16) de novembro do corrente ano, às dez horas, à 1P0r
ta do edifício do Forum desta Cidade, dos bens penho
rados a TEOFILO SCHUTZ, no executivo que por êste
Juízo lhe move ANTONIO JOSÉ BRUGGMANN, a sa
bel': um caminhão marca Ford F -6, ano de fabricação
t952, em regular estado de conservação, avaliado por
trezentos mil cruzeiros (Cr$ 300.000,00). E para que
chegue a notícia de todos que os queiram arrematar, se
passou o presente, que será publicado e afixado de
acôrdo com a Lei. Dado e passado nesta cidade de São
José, aos vinte dias do mês de outubro de mil novecen
tos e sessenta. Eu, Arnaldo Mainchein de Souza, Escri
'ião a datilografei e subscrevo. (ass.) Adebral Alcân
ra, Juiz de Direito. Conf ére com o original. Eu, Arnaldo
Mainchein de Souza, Escrivão a datilografei e extraí a

presente cópia.

ADERBAL ALCÁNTARA
Juiz de Direito.

Faleceu ontem, o Sr, Geo
vani Faraco, A família en

lutada os meus sinceros
eanttmentos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Reunião do Soviete em Dezembro

Elei�ão . �e;IKenne�J: nova era na �olitica lmericana
LONDRI�S, 10 (F. P.) - A vitória de John Ken

nedy nas eleições para a presidência dos Estados Uni
dos provocou ligeira inquietação nos círculos dirigen
tes conservadores e nos círculos financeiros britânicos
"pois se trata de um homem inteiramente novo que
Passa a assumir o papel de líder do Ocidente".
A eleição do senador de- la igualmente o fim desta

mocrata inaugura uma época tão proveitosa à
era completamente nova Grã-Bretenha na qual
na híatóría da política ex- durante e após a últim�
terna americana. Assina- guerra mundial, os prfrneí-

Várias Noticias �
• .i

longo dê todos êstes anos

contra o excesso de imp-u:
rezas do carvão nacional.
As medidas protecionis

tas postas em prática no

Govêrno do Presidente
Getúlio Vargas não deram
resultado. 'Cada tonelada
de produto importado ím,
punha o consumo, pelo
importador, de uma per:
centagem de carvão na;

cionaI. Surgiu, porem, com

a exígêncía, o escândalo
do "carvão-papel", isto é,
ao invés de comprarem a

parte do produto brasííeí;
.ro, muitos adquiriam, à
custa de influências e

gorjetas, certificados que
atestavam a compra fictí
cia do carvão brasileiro.
A Companhia Siderúrgi

ca Nacional utiliza em

suas eoquerías cêrca de
trinta por cento de carvão
nacional. Como o produto
é de má qualidade, o ferro

gusa é comprometido, o

que obriga a uma custosa
operação de limpeza. Mais

lógico seria que o carvão,
êste sim, fôsse prêvíamen.,
te expurgado de suas im
purezas.
A melhoria dos índices

técnicos do nosso coque é
problema a ser enca-rado
corno matéria ligada à
própria segurança nacio
nal - é a tese defendida
pelo engenheiro Miran de
Barros Latíf. No seu alu
dido trabalho, acrescenta:
"não podemos, de nenhum
modo, renegar' as tentati
vas para melhorar o car
vão nacional, quando, em
1928, já foi êste benerícía,
do até apresentar-se com' •••••EEi\ifiIlill""'liil
apenas onze por cento de

�i�r�lJn problema comer- Pr'ofessor Giovanni P. Faraco
cíal . e outro técnico do Faleceu ôntem, em nossa Cap ital, o Professor Gl'O-carvão nacionaL Nenhum
dos dois roí resolvido.

vanni Faraco filho do Sr. Biase Faraco e D. Maria Li-
T,ransfere-se ao futuro mongi Faraeo.
Govêrno uma tarefa pefo'd- O extinto, era Chefe de Divisão do Departamento
da. Estadual de Estatísti.ca, e Professor da Academia de

Comércio S. Marcos.
Jovem ainda, o Professor Faraco era senhor de

brilhante cultura humanístiéa possuindo coracão bonís-
simo, sempre dedicado às boas causas.

.

Organista aprecia.do, utilizava seus conhe,cimen.
tos mu§icais, tocando nas cerimônias religiosas, edifi
cando os fiéis de nossas Igrejas Católi'cas.

Homem de fé, batalhador incansável, sucumbiu a

,gra,ve enfermidade contra a qual foram baldados t�dos
os esforços ,da medi.cina; confortado com os Sacramen
tos de sua Religião.

Era. casado com D. Tusnelda Gomes Faraco, deixan
do cinco filhos menore!>. O Professor Giovanni Faraco

el:a irmão ainda do Delp'utado Da�iel Faraco, dos Drs.
Blase Faraco e Carmelo Faraco, das senhoritas Agnese
e Maria Faraco e 'D. Josefina Fara.co Peressoni, espo
sa do Dr. Benno Meyer Peressoni.

Os de "'Q ESTADO" que tivemos no ilustre'morto,
um colaborador brilhante e apreciado apresentamos à
sua enlutada Família,- nossas sentidas' condolências.

O sepultamento do Professor Giovanni Faraco se

rá efetuado hoje, às 8 horas, após Missa' de corpo pre-,
sen te celebrada na Igreja de S. Francisco.

Moscon, 10 (UPD - O
'Soviete supremo da URSS
se reunirá no 'dia 20 de

'd:ezembro próximo, anun

cíou w Agência TASS, a

qul;:ll precisou que -será es

ta a sexta sessão do se.
víete Supremo eleito em

1958. Como ele costume, o

tema rio desta reunião não
será publicado antes Ide
vinte de dezembro,

v,�cq�Pir,eE!idiente Richard
Nixon, pois seria a conti
nuidade. da política de Ei
senhower, ma qual a in
fluência ínglêsa se fazia
sentir de maneira conside
rável. Em contraposição, a

oposíção trabalhista bri
tâníca acolhe com alegria
a éhegada à Casa Branca
de um. homem que, dizem,
talvez consiga reiniciar em

meíhorea condições o diá
logo- entre o Oriente e o
Ocidente. Julgam os diri
gentes trabalhistas que o

"premíer" russo Nikita
Kruchev não terá qualquer
preconceito desfavorável
em face de Kennedy, en-

'quanto Ríchad Nixon po
deria recordar-lhe sempre
a política de Einsenhower.

de guerra aérea sôbre o

Canal da Mancha. Mas o

pai de Kennedy aconse

lhou Roosevelt a que não
se comprometesse dema
siadamente com os ínglê
ses, aos quais julgava in

capazes, de resistir ao as

ealto hítlertsta. Deixando
se de lado essas recorda- ,

ções, John .Kenn,ed'y é to;
talmente desconhectdo . na

Grã-Bretanha, no plano
política e sem dúvida o se

nador democrata não tem
motivos para alimentar
maiores . simpatias

-

pelos
dirigentes britânicos da
que qualquer outro' Iider
ocidental. ' Do ponto de:
vista geral, os' conservádo-,
res e os círculos financei
ros preferiam � vitória do

ros ministros britânicos
eccavam intimamente liga
dos aos presidentes ameri
canos.

No que se 'refere pró-
_ priamente a .Kennedy, o

senador tem dois laços
sentímentaís com a In
glaterra: o seu pai foi em
baixador em Londres no

comêço da guerra e um

'seu irmão morreu em ação .....

Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Novembro de 1960

A BANCADA DA"UDN NA'ASSEMBL'ÉIA
ESTÁ PONDO' AS MANGUINHAS

V!

D:E FORA
Novos projetos, novas despesas intoleráveis
� Funcionário burocrático ganhará mars

que um médico na carreira inicial - Outro
pánamá aprovado, pela maioria 'que apoia o

atual Govêrno..
Como tudo está mudado nesta terra de Santa Ca

tarina. Antigamente a Assembléia, Legislativa do Es
tado se regia pelos sagrados princípios de bem servir a

'Coletividade Catarinense, e hoje, o que vemos, projetos
e emendas que são verdadeiros crimes à economia do
Estado. E tudo isto vai sendo aprovado com o bene
.plácito do Governado- Heriberto Hulse, que prefere
sair, a 31 de janeiro de 1961, pela porta dos fundos do

Palácio, a ser olhado corno um homem de bem.
E são tantos os panamás legados ao Govêrno Celso

Ramos, que o próprio povo de Santa Catarina, tão or

deiro e tão pacato não mais pôde ficar calado. Cartas e

mais cartas são enviadas à Assembléia e ao Palácio
Rosado, pedindo, implorando, o término dêsses verda
deiros descalabros. Mas a UDN catarinense não dá co

mo nunca deu, ouvidos ao povo, e a marmelausen con,
tinua.

Um dos novos panamás, e o projeto de número
268/60, de autoria do Poder Executivo', que visa alte
rar o artigo 4°. do decreto lei 71, de 22 de julho de
1947, criando novos distritos sanitários.

Até aí, nada de mais. O que causa revolta, é o fa
to de os funcionários dêsses nOV03 distritos sanitários
virem a perceber salários superiores aos próprios mé
di.cos, seus chefes. É o mesmo que, numa indústria um

operário perceber vencimentos superiores ao do
'

seu

mestre.
Outro panamá aprovado pela maioria que apoia

o atual Govêrno, foi a efetivação dos, funcionários dia
ristas, mensalistas, extra-numerário, artífices, mestres
e especialistas.

Como se sabe, a efetivação só é possível aos fun
cionários que tiverem mais de 5 anos de servico e a

maioria dêsses novos efetivados não têm mais' de 2
anos no desempenho de suas funções. Não é de se ad
mirar que o Govêrno e a Assembléia efetive os fim

ci�náI'ios ainda não admitidos, ou que efetive os pró
prIOS Deputados, Secretários e, quiçá, o nobre Gover
nador.

Querem, simplesmente, desacreditar, para o futu
ro, o Govêrno de Celso Ramos; que,rem onerar de tal
forma o futuro periodo governamental, que Celso Ra
mos se veja manietado e sem recursos para cumprir
suas promessas. E em 1965 virão dizendo que Celso
Ramos mentiu que o PSD é um Partido sem diretrizes
que o povo foi enganado', em suma, que êles são os tai�
os .realizadores, e que o PSD nada realizou.

Mas enganara'm-se redondam-ente. As barbaridades
que estão sendo ,cometid'as não seria esquecidas Ipelos
eleitores catarinenses;. os panamás aprovados', ás pres
sas, ficarão registrados p:ll'a futura apresentação, e o

povo responderá nas urnas, aos engôdos e as mentiras
dos seus ,pseudo defens,ores.

Veremos, então, quem é mais forte; se a União
Democratica Nacional ou o povo de Santa Catarina?!.

(De A TRIBUNA, de Blumenau)

Estamos andando para trás em ma.téria de carvão.
São os prôpr íos documentos oficiais. que não se can

sam de advertir sôbre essa situação de dificuldades em

que o produto .se encontra . .A última Mensagem presi
dencial afirma: "comparativamente ao ano ,anterior,
em 1959 a produção de carvão bruto diminuiu em cêrca
de cem mil toneladas, voltando, assim, ao nível alcan

.

çado em 1957. Responde (pelo decréscimo haver-se ire
duzido a atividade nas minas do Rio Grande do Sul e do

Paraná, em conseqência do emprêgo do óleo diesel nas
estradas de ferro daqueles Estados."

A indústria extrativa catarinense atravessa uma

fase pouco, brflhante, pois a. produção de carvão a va

por influi nl\, de carvão metalúrgico: circunscrito e em

declínio o mercado do prímeíro, o segundo não pode
ser obetído em condições economicas. Ora, rogamos to

dos os nossos recursos na indústria pesada, polltlca
essa que implica na expansão do consumo de produtos
siderúrgicos. A queda. da produção de carvão metalúr

gico é, portanto, altamente prejudicial ao desenvolvi
mento da siderurgia nacional.
O Govêrno Federal pro- "Retrocedemos quanto ao

cura o consumo do carvão carvão nacional", A ques
metalúrgico determinando tão é vasculhada desde
a construção de centrais suas orígens, em 1928, data
t.ermelétricas nas regiões da publicação do livro do

carboniferas. Há mesmo
'

engenheiro Ernesto da

Mensagem do Executivo no Fonseca Costa - "Possibi-

oongreeso propondo a or- lidades Economicas do

gamzação de uma socíe. Carvão de Santa Cat.art-

dade de economia mista, na".
a Siderúrgica de Santa Desde então, os técnícoe

Catarina, "Sidesc", que te- dirigiram sua atenção pa-
ria como atribuição prín, ra o núcleo da questão -

cipal f instalação de uma a qualidade do produto,
Iusína Jel,etrossiderúrg�ca Quer a limpeza como a

'nesse Estado. queima do carvão foram

Se, por um lado, há o objeto de varras expe-

problema comercial de ríêncías. Os estudos sôbre

mercados, existe, parale- o petróleo quase que mo-

lamente, outro, de ordem bilizaram os earorços dos

técnica: eatá piorando a engenheiros especialistas.
qualidade do carvão nacío, De qualquer sorte, a poli-
nal, O engenheiro Miran tica adotada não preconí-
de Barros Latif vem de za a melhoria da qualída-
publicar no último núme- de do produto, que é sub-

Ira da revista Engenharia, metido apenas a um "be-

Mineração e Metalurgia neficiamento sumário", es ..

um artigo documentado clarece o engenho Latíf.

sôbre êste último aspecto \ Os consumidores jamais se

do problema. Intitula-se conformaram com essa

êese trabalho, do conhe, orientação e as ireclama-
cido técnico e ensaista, ções se avolumaram ao

"D'EMO'CRACIA 'E NAÇÃO": Será Lan
Içado, no Fim Dêsle.M,ês, no Rio pela

Livraria José' Olímpio
-autoría do saudoso Gover
n�dor Jorge Lacerda, orga,
nízado pelo essrjtor Minis
tro Nereu Corrêa - DE
MOCRACIA E NAÇÃO.

Es.sa obra, que contem' Os
discursos 1I.f}is Importan,
t�s do jornalista e do pojí
tICO Jorge Lacerda, é edjçao
da conhecída Livraria José
Olimpio e "está (fadadá a
um sucesso de Livraria
uma vez que reune também
.pronuncíamento, sôbre .a
vH.h do s,empre a,embrado
homem público relacionada
com a sua ativt:J!a.d'e polí
tica, na Câmara dos De
putados e no governo de
San�a Catarina.
O volume DEMOCRACIA E

NAÇÃO, que teve a organí
zaçao de Nereu Corrêa Mi
nistro do Tribunâ;l de Con
tas e um dos mais desta
carros membros '�!a Acade
mia Catarjnens., de Letras
de Santa Catarina, será
distribuida, também em
Santa Catarina nos 'Pri
meiros dias de' dezembro
próximo,

'7'

Será lançado, no fim

dêste mês de novembro,
no Rio de Jbneiro, com a

,presença do Goverr.ado.r
Heriberto Hulse e sra. KI

rara Lacerda, o livro ce

CONVITE PARIDADE na Ordem do Dia
A SOCIEDADE DE AMA_

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

solenidade de instalação
da 3a. Exposição de Or_

quídeas' a ser realizada no

mo, às 10 hora9, nos Sa_
dia 13 de novembro próxi
Iões do Clube 12 de Agôs_
to.

esta data Assembléh' Feral
vg decidiram a;pelar Vossa
Excelência' vg sen'tido dar r
rápido cumprimento Lei n.

3780 vg que td.1spõe sôbre
o Plano de Classificação
pt Esta ,me.didà se fUDlda

justos anseios et enormes

dificuldades enfrenta S':1-
crifi(;ada. classe funcioná
rios Civis vg sempre pron
ta eolaborali Govêrno Vossa
Excelência pt Respeitosas
saudações pt Moacir Ben
venutti --4 Presidente ICo
mitê Pró Parida'Cj,e,

Conforme ampla divulo
gação ,::'a Lmprensa, teve
lugar na noite de f.mteon
tem concorrida Assembléia
Geral ,elo Comitê Pró iPa
ridade en,tre civis e milita
res.

A:pro'vada por unammi
dade a proposta apreseh
tada por 11m Idios, inúmeros
componentes que lotavam
litelblmente o Salão No
bre da Fa.cuLclade de Direi
to de Santa Catarina, .gen
tilmente cedida, foi ende

reçad!a ao Senhor Presi
dente da Repúblida o se

guinte telegrama:
Exmo. Sr. Presidente da

República
Palácio da Alvora,d-a
Brasília
Funcionários Públi"os Ci

vis União vg Esta.do San
ta Catarina vg' r,eunidos

A COMISSAO
" �"""�.....,. l*e.7eri'K.,�".wU&L&d �,I

,Oportunidades
Co,merciais
Do noticiárlu da Confe·'

deracão Nrucional do Co_

mérc'io, para Santa Catari
na, com assuntos de inte
rêi,�� regional, destaca
mos:
A:CORDO BRASIL-jESPA

NHA - Foi prorrogado por
um novo período Ide seis
mêses a contar ,d'e 1.0 de
outubro. de 1960, com tér
mino h. 31 de março de
1961.
AGENTES DE COMPRAS

NOS EE. UU. - A firma
Inlrernacional Businas Cõrí
sultants - P.O._Box 1522
_ MILWAUKEE 1 (Wis)
_ U.S.A. - oferece ao co

mér,�io brasileiro ,seus ,ser

viços ,como agent·es de

compras naquele pais: Cui

da, ainda. ,d'a regularizaçao
de documentos e outros
serviços leglJ.,j,s vincula,ooB.
EXPORTAÇÃO DE BA

NANAS ,PARA URUGUAI
- O CheJe do Escritório e

Adido Comer,cial à Embai
xada idO' Brasil, nO! Uruguai.
acaba de dirigir-se à Fe_

deração do Comércio ,d'e
Santa Catarina, relacionan
do as firm!a,s que obtive
rem lit::ença de importar
bananas do Brasil.
São elas: Frigorífico An

glo Del Uruguai, Solis 1531;
Mar:uel Gaggero SC, J. L.
Terra 2219; Import. Ex

porto Del Litoral Lt,da,
Cadiz ,s/n; Sabella HNS
S,A .. J. L, Terra nr. 2967.
JU13.n A, Correta, J. L. Ter
ra m. 2967, r Soc, Agiri
cuIa Importadora, Frutas,
Caidz s/n,
I Os interessa,�:os pod_erao
solicitar melhores esclare
cimentos Embaixada do
Brasil no Uruguai, :no en

derêçá seguinte: Palácio
Brasil, Av, 13 de JuliO 994

40 - Montevid'éu
Rep, do Uruguai.

COMO É
O CAFÉ

GOSTOSO
ZI TO

I·

A Conspu.rcaçã,o do 'Mandalo Popular
Quando s; povo elege seus

representantes para -a As
s'embléia Legis,h,tiva o faz
para que esse mandato
seja honrado nobremente
afim de que as justas rein�
vindicações almejadas pos
sam por sua vez I':onduzir
seus eleitos por caminho
certo da ,di i g n i d a d e

e compostura necessários
á fJ.ltura de Seus cargos.
Para tan'to; escolhe o po

vo, homens com a capaci·
deda moral, intelectual e

'�ultural que se :adatem á
finalLd'adé des.sa represen_
tação.
Homens de bom senso e

que ponham .sua dapacida
'C':e a serviço das boas cau
sas.
Home.ns que jamai,s, se

prestem a papeis, que ve-,
np.am a aenegrir sua posi
çao d!';! def,ensores· da von
tade popular colocal1ld'0_os
rll, triste situacão de des
merecerem comPletamente
o título ho.nroso que ale.
vam a tribuna para defen
�erem a justica a verda
de e os sagrãdos direitos
dos cidadãos.
Se deante da opmlao

púbU�a' des'cerem c-'essas
altulfa,s para se chafurda
rem na P!ática de atos que
venham denegrir esse ma;n.

dato, perdem inteiramente
a confiança Id'e todos e
seus nomes ficam inscritos
no rol dos, que jamais te
rão e mtoda a sua vidra
um voto siquer do eleitor
bem intencior.Ja.do e que
não poderá jamais esque
cer a sua 1dee'epção.

. O estra.�isiill!o será a sua

sepultura ,política

bem merecido castigo a

que. fizeram jús.
Quando a razão, a com

postura do cargo e o bom
senso entlfa.m em ocas,
mergulhand nas trevas
entuo chegou il1':ontestavel�
mente o fim.

_ Seus atos começam por
revelarem a sua consciên
cia. e desprovM:os do que
há de mais pre2)ar:se num

hO:IDIem, se despenham sem
ter quem lhes ampare na

quéda.
O mal1ld'ato popuil:ir não

é para ser menosprezado'
não é para ser joguete po�
lítico em mãos inabeis e
a serviço ,d'e mesquinhas
vinganças ,da má política.
Não é um meio para

desmantelar o erário nem
uma hrma para fei'ir a

,àlig'nidade dos - que estão
possuidos do desejo de es
tabeleceram governo que
se pl'omete justo, di'gnõ,
mer,el-:.o;dor de amparo e

prote�o como, acontece
com o Governo que dentro
em breve iniciar-se-á para
a felicidade 'do bom povo
catarinense.
Impedir que isto acon-.

teça, atulhando .o caminho
da próxima a�minj.stração
do sr. Celso Ramos, com
uma série de atos Que s,e
inspiram no adio, na in_
conformação e na vingança
mes,quiha é fato que es
thrrece os que assistem a

repr,esetação dessa panto
mina que vai por aí pre
tend:endo disvirtuar à 'õom
nome e a tradição do povo
catal'inense,

,

Já é .tempo de ser respei
tado : o mandato popular.

Número de vitórias por zona
RESULTADO - 1960 RESULTADO - 1958
CELSO IRINEU CELSO IRINEUZ O NAS

. Vale do Itajaí
Sul
Oeste
Litoral Centro
Norte
Campos de Lajes
Vale do Rio do Peixe

6
14
8
5
9
5
5

14
6
9
5
5
3
8

4
4
4
5
2
5
6

15
13
14
5
12
2
7

TATAIS ,...... 52 50 30 68
DIFERENÇAS , , . . . . 2 38

OBSERVAÇÃO: 4 MUNICíPIOS NOVOS COM ELEIÇÃO Só EM 1962.
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