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Sebastião renuncia liderança da UDN Fernando Viégas deu demonstração de fôrça ��Js'- alas.
.:�

��;�!��L�:X{:���:i:f:���
d:ó lider de sua bancada, tudo e�licar .os mQtiVõs mente, apela ao sr. Sebos. teresses mão atendítíos, e,
deputado Seb� N�ves. que o levaram a tal "atitu- tiã{) Neves para que reeon, prtncípalmente a exístên,
RENUNCIA O LIDER de. sidere sua atitu�:e e vá à cia de dtJ1S alas -�. do

DO GOVERNO O deputado Braz Alves, tribuna'cElar as explicações sr. Irineu Bornhanseu, re,
Anunciado o resultac o e os líderes de todas as que caoíam no caso. Toda- presentadas pelos dez 'i't}

oficialmente, pelo presíden, bancüdas ime!:ltíatatilente via nem uma coisa nem tos cabalados pelo sr. Fer_
te da Casa, o sr. Sebistião vão à tribuna, tecer 'co, outi.h. fez o exlíder udenís- nacdo Víégas, e a outra do
Neves lê, ao microfone da mentáríos a propósito da ta.

. sr. Heriberto Hulse. A _luta
Casa documentos em que· atuação renunciante, suas LUTA INTESTINA - DI- agora, aflorou. E não fica.
renunciava, daquele ínstan- qualidades de líder e de. VIDIDA A BANCADA rá nisto, com tremendo
te em diante, a U�era·r.çh colega leal e sincero. O sr. O episódio aeírna, e or"re_ desgaste pal!.>.. as hostes
de sua bancada, sem,' con, �demar Ghísí, pafêtíca, suItado das lutas inte�nas udenísiüs.

Amaral: idéia dê gstado�de-sitio não· tem
patern,lda'de

at�ib�írem'.llie ;, p�te;nida. -qU� �ã� pertence � nenhum
de da "idéia de estad'o de ministro isoladamente.
sítio." -

- .

C," E mãis adiánte observou
- O 'assúnto _ frisou' o o sr. Amaral Peixoto:

RIo' - titular . dà Viação.;_ fo� - Não se pense qUe o

O sr. Amaral Peixoto ilMs_ uma test que saiu unânime "govêrno estaria dispostG '-11.
se lJue ;considera injustiça da reunião- mittisterial e so!icita� � :�·eCl·etação <;la

:-------�-::--�---------;--,------ meclida pelG simples "õstomente alí na Praça... midade de cargos criados tude do Presidente. A.gora, Certo, muito certo. Más de ver o País sob Q estadox x x pelos senhores deputados estamos ligando os fatos. um Presidente de1Í1,issioná_ rde sítio, NeiIlIbum
-

govêmoO deputado (caixeiro_ dêste govêrno-teta. Não é Será que com estas conse_ rio, nas' condições do Sr. _ e muito menos o atualviajante) querino flack, possível, vai ocupar muito cutivas gréves que assolam B.J.A., só pod.e ser um gre· _ a�la,ria para um recur_ '.anda desfilando com um espaço, e fatalmente, en_ o País, o Presidente tam. vista, pois êle não sairá da so dessa natureza .se nãGSimca novinho em folha. cherá o leitor em duque; bém não estaria. metido Assembléia, deverá ir pa·. fru,."e iro!.. I"d I .

A sua' u'lt.ma v·"ge- fo; 1 1
.

't """" ,q,e I o pe as Clr.
• ..... 110 • pe o cansaço, e pe a lrTt a_ em uma? Será que o pré- ra -um outro cargo alí mes_ cQnstân.cias.rendosa mesmo; não há ação. sidente não estaria dispos. mo, vitalício, inamovível,que se contestar, quanto a x x x to a tomar uma atitude e o 1(I.elkor de tudo, ren. 'Para o sr. Aluaral Peixoto,

condição de éle te.r um Notícias e;i:tra oficiais, destas, em sinal de pro' doso! a situação estavllj tomando
automóvel, contesta-se,

-

a nos dão conta, de que o testo pela série de marme_ tais oontôrnos que não res'
maneira como adquiriu... P·residente Braz J. Alves, ladas que vêm oCorrendo x X' x taria ao govêrno senão pe_
para uma nova viagem, da conturbada e desacre· no nosso Legislativo, ou Pararam as chuvas, mas

dir l!. decretação daquelaacreditamos. ditada Assembléia Legisla. será que é pura e simples os detritos continuam ápa. providência em defesa Ido
x x x tiva, estaria demissionário, reiv�ndicação para aumen. recendo na Assembléia... próprio regime, para evitarEstamos 'pensando, ago_ já na tarde de ontem. to de vencimentos? Coisas' de liquidação, tal- qUe! II Nação fôsse arrastada

ra, em transcrever dados Em uma outra "Tabela", Dirão os leitores: demis- vez. à a.gitação social.coletados para o nosso diías a.irás, havíamos prog_ sionário é uma coisa, gre. Se,gundo o titular da Via"dossieur" sôbre a enor - nosticado a possível ati. vista é outra! "

$.1.�V.El"RA LENZI ção, ·'graças �a Deus tud�-----------------------------
-

- passou".�

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

minado "grupo parlamen_
tar da mutreta", ganha
pelos dois lados;' nos Pro.
jetos vantajosos, e no fim
do mês .. ' E dizem que em
breve, haverá novo au.
menta de subsídios!

xxx

Pessoa íntimamente li.
gada aos meios legislati·
vos, nos afirma, que no

final, está série de pana
más, jixará uma despesa
testamentária para o Es_
tado, no valor de 1 bilhão
de cruzeiros anuais. Mixa·
ria! Até parecem aquêles
negócios de automóvel que
o Adolfo faz insistente.

Causou- estarrecimento a intempestiva
renúncia do deputado Sebastião Neves, na
sessão extraordinária' de ontem à tarde, da
liderança da bancada gl\'vernista.

A sessão da tarde fora convocada para

apreciação dos vetos parciais do govêrno ao

projeto criando a procuradoria do Estado no

Rio de Janeiro.
- ,

P PP
'0 artigo 14, emenda do. deputado Sebas

tião Neves, fôra. vetada pelo governador He
riberto Hulse, e equiparava, para efeitos de

vencimentos, os procuradores das Secretarias
aos promotores de terceira entrância.

APOS A S�SSÃO DA RENUNCIA, RUI
HULSE ACABOU PRESID�ENT'E
A tarde de ontem, na Assembléia Le

gislativa, foi dedicada à renúncia,
-

Após a

RENÚNCIA-BOMBA da liderança da ban
cada governista de parte do sr. Deputado
Romeu Sebastião Neves, também renuncia
ram aos cargos de Presidente, Vice Presi
dente e Suplente de Secretário da atual Mesa
Diretora 'da Assembléia os Deputados Braz

Alves, Rui Hulse e Paulino Búrigo.
Em sessão extraordinária realizada em

seguida, (18,30) foram eleitos para os car

gos vagos os srs. Rui Hulse, Presidente,
Paulino Búrigo, 1.0 Vice, Mário Orestes

Brusa, Suplente de Secretário, por'maioria.
A Mesa Diretora, assim está composta dos

deputados acima e mais os srs. Querino
-

Flach, Volney Collaço de Oliveira e Mário

Olinger.
Como se vê, o 11 de novembro para a

bancada governista foi repleto de renún
clas ...

- Você sempre. sonhou com um filho deputado e

agora eu o vejo treinando para "boxeur" ...
- Não, senhor. Ele está treinando palfa deputado. "

---------_.__ .__ . --

A Assembléia... naque.
la mesma bas'e. Sess'Ões
extraordinárias, aos mon_

tões, tendendo grana e as

tmnosas cabrais. O deno_

Fim da Cr.ise

"Jamais cogitei di plantação
do estado·de·s

a

ao"-diz J.K.

Rea�ão dos fiscais �e fazenda ao Es�utho
Divulgamos, hoje, mais telegramas do interior do legas meue protestos e Am.- Orçamento. . . nha repulsa contra este ,Estado, de repulsa dos FIscaIS de Fazenda ao projeto de atentado pedindo ao pre, :�_

I�i de au�or.ia dos I�spetores de Fiscalização, atentató- zado colega trans�itir ao Apro,açao Traz ProblemasrIO aos direitos de toda a classe: Exmo.. Sr. Secretário da
-

TIJUCAS - 10 do a benefícios próprios Fazenda minha esperança RIO -

Conhecedor da eonspíra- em detrimento de nossa de .que se�a. ,rejeitado o
.

Afirmando que ué materialmente impossível" aoção dos mspetores vísan- classe, junto aos dos co. projeto írrísórío, vil e
C .

d' .

monstruoso. Carlos Augus-
.

ongresso �l'ovar, até o dia 30 o corrente, o Orça-
to da Costa. mento da União para o Ipróximo· exercício, o deputado

Colombo de Souza, relator do Anexo da Marinha Mer.
cante;· -acentuou que até agora o Senado não· devolveu à
Câmara um só dos Anexos por esta aprovado e que difi
cilmente até o día 25 --- prazo para a conclu�ão das vo

tações - poderá aquela casa do Congresso concluir
seus trabá'J.hÓs.

Em consequência, não restará outra alternativa,
constitucional, senão a de prorrogação automática do
orçamento vigente.

_
Será no entender do sr. Colombo de Souza, simul

tâneamente um bem e �lm mal. U)ll bem, porque .!iv.rará
o fufúro'govêrno de receber um Orçamento que consig
na um elevado defilcit 'de 50 bHhões de cruzeiros; e um

mal, porque deixa o Con:gresso em posição difícil.
O atual orçamento deixou um deficit de 10 milhões

de cruzeil;os.
O problema se afigura tanto mais grave, quando se

sabe que, 'com a aProvação da paridade de vencimentos,
êsse déficit· se-elevará à fantásti.ca soma de 100' bilhões
de cruzeiros.

- Disse paI' fim o sr. Cdlombo de ISouza que, para o

Congresso ,concluir a votação do Orçamento a tempo de
ser sancionado, necessário s·e tornaria que as votações
terminassem Ipelo menos até o dia 25 do corrente, fican.
do os;::eiírep-- dias t'estantes para o preparo e impressão
dos- �JÍext)ÍI. rsso, nas atuais circunstâncias, é humana
menre imP:ossÍve'I�.

VIE'GAS GAl"i.�A A
PARADA

Posta a matéria em vo

tação o veto deveria ser

mqntird!o por uoânímídade,
uma vez oue as bancadas
oposícíonístas eram

.

favo,
ráveís ao mesmo. Ora, cQp1
muito mais razão a banca.
da Ig:ovel'n'Ísta devia votln'
pela manutenção, do veto,
prestigiando, desta forma
a atitude do .Ohere '�'o Go·
vêrno.. Entretano, 'o resul,
tado :'a votacão de trínto,
votos favoráveís ao veto e
10 .pela rejeição. Isto, ca,

racterizou a manobra do
deputado Ferniu:do Viégas,
que conseguju arrastar dlez
votos contra o govêrno,
desprestigiando H posição

Do Prefeito ao

Florianopolitano.
BRASíLIA -

- "Eu pessoalmente, jamais cogitei da implanta'
cão do estado.de-sítio" - afir.mou o ST. Juscelino J(ubi
tschelk, durante o almôço de líderes parlamentares rea
lizado no Palácio da :Alvoradà, logo após haver o chefe
do govêrno desembarcado em Brasília, 'Procedente do
Rio de Janeiro.

Em outra parte da reunião, de que partici·param
.cêrca de trinta líderes e vice-líderes das bancadas. go•

vernistas nas duas Casas do Congresso, o presidente
da República disse considerar que a nota oficial da
reunião do PSD, realizada na véspera, foi fator decisivo
para superação da crise social e política originada pe-
Jas greves dos trabalhadores autárquicos.

.

O er. Juscelino Kubits. auxiliares. 9�egou a� 14

chek regressou à Capitat, horas e ee dll"l�i� diJreta.
da República acompanha- ,mente ao P«tla,.Clo da A�
do dos mínístros Horácio vorada, onde logo depoís
,Láfer e Barros' de Carva- se t�eunia aos lideres. no

lho, além de numerosos almoço qUe se prolongou

!=Jão Paulo, 12 -

Com grande pesar tLve
mos cíehcía das lamentá
veis consequêncías do tem,
peral ,de quinta feira últí

.ma pt Enviando um abra
ço de solídaríedade à boa,
gente rlonímopolítana �
queremos assegurar.Jhe to.
do o nosso esforço e ôlili
g'ente interesse no sentido
de obter a cola�oração �os
orgãos do govêrno federal e

estadual, a fim ,de' que se,
[am amenizados os graves
prejuízos causados pelas,
chuvas.
(Aas.) Osvaldo Machàdo

o MAIS ANTIGO DIARIO DE

TRE 'Distribui Resultados Finais do PõRTO UNIAO - 9
Comunicamos ao ilustre

colega qUe repUdiámos in.
tegrahnente as pretensões
dos In:jpetores que que
rem impingir a nossa Glas
se uma situação de inf�.
l'ioridade qua;ndo algulls
dêleEl não souberam digni
ficar suas funções e que
nesta hora temem enfren_
,t.ar no mesmo plano os
colegas que injuriaram e
caluniaram para prejQ.di.
cá-los e vêr aumentado seu
p,restígio junto aos aupe.
IriOl'es., Saudações. Hélio
Born

SA�TA CATARINA

ANO XLVII N°. 1 4 O 4 1

EDIÇÃO DE HOJE - 12 'PÁGINAS

Pleito no rEstado
A comissão apuradora do Tribunal Regional Elei.

toraI, composta dos Juízel'l Belisário Ramos da Costa,
Ad Pereira e Oliveira e Milton Leite da Costa ·conc'luiu
os seus trabalhos do pleito no Estado de Santa Catari..
na, com os seguintes resultados:

VOTANTES - 524.048
PRESID�NCIA DA REPÚBLICA

a) Presidenfe;
.

Jânio Quadros .,
.

lVIal. Teixeira Lott .

b)

Adhemar de Barros
.

Votos em branco
.

Votos nulos
.

Vice Presidente:
João Goula11t .. , .

lVIilton Cámpos .

Fernando Ferrari
.

Votos em branco
.

Votos nulos
.

GOV�RNO DO ESTADO

226.370
221.813
51.706
23.241
10.917

até 16,30 horas.
. A notá predominante da
r-eunião . foi a sensação de
regozije- pelo, feliz desfê
cho da críse di;mt-e da
qual estíveram empenha.
dos o Govêrno e o Legisla
tivo.
A exceção do sr. Artur

Virgilio, lider
.

do PTB na

Câmara, compareceram ao

Alvorada os srs. Abelardo
Jurema e Aura Moura
Andrade, líderes da Maio
,ria na Câmara e no Sena.
do, senador Argemiro Fi
gueiredo' (PTB), deputa
dos Arno Frantz (PRP) ,

Clodomir Milet (PSB), se:
sé Jofili, Cid Carvalho,
lvete Vargas, ortíz Mon
teiro e váríoa outros .

BLUMENAU � 10
Manifesto minha solida.

riedade à reação de riossa
classe condenando a ab·
surda pretenuão de efeti
vação dos Inspetores. Ho.
norato Tomelin

Deputado Trabalha Pela Universidade'
O ilustre Professor Fer-

_

reira Lima, diretor da Fa
culdade de Direito de Sta.
Ca.tarina; tendo regressado
há dois dias de Brasília,
onde, na Câmara Federal,
vem mantendo uma nova
frente de batalha pla
criação da nossa Uníver,
sídade federal, acaba de
receber do Deputado Le
noir VargaS' Ferreira, líder

da bancada do PSD, o se
guinte telegrama:
BRASíLIA, 9 - o projé;

to de criação da Unlvezsí
dade de St-a. Catarina to,
mou número 2393/60 e, na
Comissão de Justiça, foi
designado relator o Depu,
tad9 Carlos Gomes que
nos prometeu parecer rá
pido. Abraços. Lenoir Varo
gas Fel'reira.

235.557
174.509
58.873
46.316
8.972

XAXIM - 11
Solidarizo-me aos caros

,colegas lançando. meu- pro_
testo contra o projeto de
lei dOI> Inspetores-; Sau.,
daçõec'. Dídimo Col1açoa) Governador:

Celso Ramos ;
.

Irineu Bornhausen .

Votos em branco
.

Votos nulo!? , : ..
Vic·e Governador;
Doutel de Andrade .' .

Carlos G. de OJiveira .

Martinho Callado J. . , .

Votos em branco .

Votos nulos , ..

�38.664
215.598
16.105
44.337
9.288

.............----------����--���----------��-------

261.752
241.724
13.364
7.152

b)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fl?rianópolis, -Domingo, 13 de Novembro de 1960

trsp:;:!i;;g;;:�SlaS;i:rSb�;:;d;pois de sua '

U �,QUERÊNCIA PALACE UOTEL
ssssssssssS'SSSSSS%SSiSSSSSSSSss'ssssssssss

ANIVERSARIOS .' cionárío da OOP e ce sua

Dep. AUGUSTO BRESOLA exma.' espôsa d, Maria Fur;
Com satisfação regtstra- tado elementos muftq rela'

mos na data de hoje, o clonados em nossos 'fner3s,
transcurso '::e ,mais um na. Na oportunidade a aní
talir.io do nosso particular versariante que, já conta
amigo e eminente conterrã- com elevado número de a,

neo, sr. Augusto Bresola, mízades foi muito cumpri
elemento destacado em os mentada.

'A Leontina e seus felizes
genítores as r.'oSi_hs felici-
tações.
FAZEM ANOS HOJE:

- sra. Zoé de Mesquita Ro
cha

srta. Hilda Silva

nossos meios sociais e cul
turais.
O natalíciante, representan

te do povo de Campos i"o
vos r.a Assembléia Legislatl;
va, eleito pela legenda do
Partido Social Democrátík o,
no seio do qual ,:1't\sfruta de - srta. Haídes Mambrini
largo prestígio, na ,0J1Qrtuni- - srta. Maurita Dalgrande
dade da passagem de seu Borges
natalício será Ialvo 'Sfi,s mais - sr. Jorge de Souza So-
carinhosas demonstrações de brinho

apreço e estima, as quais nos - srta. lV.J�U'ilena Leal
asocíamos formulando-lhé ''e - sra. vva. Iracema P. Bar-
a sua ,::igr.issima famílià os bosa
mais ardentes votos de pros, - sr. Edgard Arantes
perídadeg, - sr. Alvaro' Francisco, da

menina LEONTINA Luz

Transcorreu na data de - sr. Wilson Augusto da
ontem mais' um aniversário Costa Srhieffrr,
da inteligente menina Leon, - sr. Osvaldo Pinto' de OU_
tina Furtado filhinha dileta veíra
do nosso estimado amigo sr. - sr. Cláudio José dos San_
Sinésio José Furtado fim- tos

'\... ; .

r,�. � ".

rrecisa-se Yend�óres
RETIRADAS DE Cr$ 15.000,00 a Cr$ 30.000,00

ME�SAIS. TRATAR NA RUA SALDANHA MARINHO
ESQUINA DA ARAUJb FIGUEIREDO, NO HORARIO
DAS 12,30 ÀS 13.30.

OSVALDO MEU·"
ANIVERSARIO DE UM GOVERNO (1°) Dia 15

do corrente, marcará o primeiro. aniversai'Ío do Gover
no Municipal.

Que fez o sr. Osvaldo Machado durante o peEiodo
de seu pl'imeko Governo na administração a favor da
Cidade e bem estar de seus mUllicípes?

E:is a pergunta dos que muito exigem, porém, nã,o
mOvem uma palha a titulo de colaboração.

A resposta não caberá a mim da-la para fecha).' a

boca aos Ipergunjadores di-lo-a, entretanto, o .próprio
S1·. Prefeito no do.cumento público, com aquela sua

franqueza e nunca desmentida honestidade de procla-,
mar a verdade sem neias.

Dia 15 ,do ,corrente, saberão os que não têm 'olhos

para ver ou mesmo tendo olhos abertos, maJi.ciosàmente
os fecham par'a não ver.

Amigo incondicional do sr. Osvalao Machado, (mui
tos e muitos anos antes do' que fosse ele, eleito) !porque,

'graças a Deus nunca fui, não sou·.e nem sereI candida
to a, .coisa alguma, satisfeito com que, Delis me deu,
poderei entretanto dizel" tambem com toda a franque
t:a o que penso. _.' .� ',_ '

Sei dele é que é um bravo lutad.or.

Que tem gasto suas melhores energias para ve'ncer

uma série enOrme de prementes necessidades.
Que o espantalho da situação financeira em que

se encontra ii 'Prefeitura bem como -.los "contras" que
tem re�ebido quando tenta livrar-se desse estado' de
coisa não o entibia não o desanima, pelo, contrário
lrub;lha s'empr�, ins�irado por um otimismo sem exa

geros � sempre ,pronto !para dar á Capital � que ela. ,p��
de,' ne,cessita.e até mesmo exige, fazend(j�o sem alardes
E' conscío de seus deveres.

O que ele fez está á vista.
O documento ,com que ele s� apl'esentará aos fIo

! ianopoJitanos. dia 15 do corrente dirá a vel'dade, só a

\ erdade sem subterfúgios.
Sem estiradas demagógicas, sem medo de ser con-

cestado.
. I

Esperemos, poi;;, pelo pronunciamento no dIa mar-

cado pelo sr. Osvaldo Machado .com o povo, principal
mente com os que lhe deram votos para coloca-lo á tes

ta dJ administração do Município.

contecimentos Sociais
NOTAS GE'RAI S

--x--

3 _:_ A se�hora Florinda
ide Monaco Ganzo, recep
clonou em seu luxuoso a-

partamento, senhoras do
Clube Soroptkr.·tista pãta
um elegante chá - Duo'
rantc reunião, foi home

nageada a sre!eI.. Ruth Luz,
que completava naquele
dia idade nova.

,

AMANHA, NOS SALÕES
DO TIJUCAS CLUBE REA- \
LI2;AR-SE-A' MAIS UM

DOS DISFILES BANGU'
PARA A ESCOLHA DE

MISSI ELEGl\NTE DA CI

DADE DE TIJUCAS.
--x--

I - Com elegante e mo

vimentado j anü r· ,,foi Íes
tejado i.:':'ade nova da Se
nhora Dr. Paulo (Miryam)
Bauer, (3 acontecimento
foi marcante, d, Míryam,
recepcionando seus convídu
dos com UT.I bonito "Che
mlsíer" no You gelo, que
deu grande realce ho seus
cabelos avermelhados
O, . casal Desembargador
Osmundo da Nóbrsga, tam
bém -foi bastante silmpá"Li
co com Os. IrCl�'vidados de
d, Miryam. O colunista a

: notou - Sr. e Slh. Depu
:tado Rui, Hulse.: sr e sra.

Deputado Fernando Víégas,
sra Ruth Luz, sr e sra dr,
Sergio Alberto' Nobrega,
srta. ElizaÍJeth Gallotti,
jornalista Paulo Costa Ra

mos, srta. Nice F"arh, sr e

sra dr. Osnl Damíanl,: sr e

sra dr. Fulvio Luiz Vieira,
srta Yara Pedrosa, o Se
.cretário de Interior e Jus
tiça e, a ,sra dr. Haroldo
Carvalho, deputado Wol

ney Colleço Oliveira.
--x--

2 - A mai� nova loja da

.cidade, Casa �os Plásticos,
_________________

• está' com eurso de decora-

0_, 'all·lo',g.raf I
,

ção sob!! responsabílídaâe
da prof. 8ra; Alice Bas-
polt. Dona Alice, apresenta
rá seus, trabalhos em des-

Precisa-se dum hábil datilógrafo. file.
Pretendentes e interessados queiram apresentar-se

na Secretaria do Colégio Catarínense.

--x--

4 - Ontem, no Teatro
A'lvaro de Carvalho, a se

nhora Helena Moritz Pe

reira, ajpresentou suas a

lunas com uma movimenta
da audição de piano.
--x--

5 - Quem será, Miss Ele

gante Bangú' ::::'a cidade de
Tij ucas? - Amanhã, a so

ciedade aplaudirá as quin
ze concorentes des'Lh para
da de elegância, _que são:
Alaor D. Carvalho, Arlete

Duarte, Doris Matias, J!:u

lina Amorim,. Elizabeth

Jorge, Eni Vanunci. Júlia
Duarte, Lanir Vieira, Ma
riL.I.i. cios Santos, Marlene
Alves Siqueira, Marlene

Telles, 'Tereza Hommers,
Vera Batista, Lélia Bayer,
Zilda Silva.

--'--x--

6 - Cumprim�ntamos a

sra. Otília Fialho, pelo seu

"niver" qUê transcorreu no

dia. 9 p. passaldo.
--x--

7 - O d�s�utido. Luiz

Henrique' recebeu contrato
para sua' apresen,tar;ão na

"boite" Caiçaras, na cidade
de ItaJaí.
--x--

8 - O sr. Acal'Y ·Mal·ga
rida está com uma exposi
ção 'de pintura 110 Edifício
do I.A.P.C.

'

--x--

9 - A Semana da Mari
nha acontecerá neste ano,
com grandes festas.
--x--

lO - Serão expostos cin_

quenta trabalhos cm foto_

grafia;;, na exposição do
dlÍa 19, 110S salões do Que
rêneia Palace. Acollfecerá,.
um elegante coquetel:.

,�'

-

������ �
.:.. ,:. J. ... -==-

l::tl :1
E como se não bastassn a chuva, 'I'ony e Celly

CampeIlo estão na cidade; com a agravante do pai
ser rotariano - ora se não é!

O ilustre rouxinol paulista deverá ter entoado
as mais legítimas produções da falta "de imaginação
dos músicos patrícios - começando pelo lJ'3tu piela
Cupido e terminando pelo Banho de Lua - para o

embevecimento da "jovem guarda" presente ao Lira,
ontem à noite.

Fora isso, "Os Dez Mandamentos" continua a

sua gloriosa carreira no São José - Cha rlton Heston
fazendo UIlJ Moisés que fala o "slang" e Yul Brynner
deslocando as Ipirâmides do Egito e perturbando o
sono eterno das múmias com a sua interpretação de
Ramsés, Orai por êle!

A seu tempo, o pobre Flamengo vence à duras
penas o Bangu" com três .gols feitos, pelos próprios
banguenses e. outros dois feitos pelo juiz - dois pe
nalties, como sabeis. Um espír-ito amargo já levan
tou mesmo a hípótese de liquidar o atual time nas

Lojas do Artigo-da-Dia e trocar os apartamentos do
edif icio-sede por novos jogadores -=- uma incorpora
do mobi lia.rio-esport.iva, coisa assim.,

As pescarias, mudando de assunto, estão muito.
'propícias nêsse últimos dias" havendo uma informa
ção do IBGE dando conta que, só nesta semana, ro
; am realizados 327 caldos de peixe - sete dos quais
'feitos com a cabeca do respectivo pescado. O quo
t orna o caldo mais' saboroso, dizem.

No mais, querino flach charlando de Simca
Chambord e tomando uísque, para a glória dos seus

eleitores pobres colonos do extremo oeste, e para a

nossa estupefação - que pensávamos fôsse o dinhei
ro empregado em algo mais duradouro. Mas é a tal
história - coloque dinheiro na mão de criança que
ela compra logo um .pirolito. ,

De resto, Celso vem aí e hoje é domingo - o

flue representa 'um certo oonsôlo, ,principalmente se

I f_izer sol.

,

reãtno Ama�or �e florianó�oli�
Ô "TEATRO EXPERIMENTAL 'DE' FLORIANó

poqs" APRESENTAR-SE-Á HOJE AS 10 e 16 HORAS
xo TEATRO ALVARO DE CARVALHO COM A JÁ
CONHECIDA PEÇA DE MARIA CLARA MACHADO,
PLUFT, O FANTASMINHA.

--x--

11 - Está se aproximan
do a nova estação que é o

verão. Os Brotos elegan
tes da cidade, já estão 'cír,
culando pelas Vitrines dia

O;tid� Scussel, para olha
rem a nova coleção recém

chegada.

16 O sr e sra AptJsto_
lo Kosmo estão bastante

preocupados com a visita
da cegonha que será no

próximo mês.

--x--

12. - Na noite de S.a fei
ra o Colunista jantou nos

salões do Querência Palace
. em companhia dos srs: dr.

Nilton Olinger, SI'. Gercy
dos Anjos e sr, Helio Olin

gero

--x--

13 - A Direção do
Hotel oferecerá aos

quíadores, convidados
o movimentado show,
baía sul, na Semana

Marinha, um coquetel.
--x--

H - Lígía Moellmalln, a

moça bonita da cidade,
muito pouco tem circulado

Lux

es_

paiü
na

da

--x--

15 - Miryam Luz, o bro

tinho que -completará 15

anos no dia 29, festejará
nos salões do Querência Pa

lace Hotel, o grande acon

tecimento.
--x--

Nilce Massgarann, Miss

Elegante Bangú Jnaçaba
virá disputar () título na

festa do dia 3.

o
LANCHE

,..

VALE SAUDE
COM

MARGARI VEGETAL
PURA

GOSTO�A

NUTRITIVA

renha sempre em caso'

Margarina Saúde o

em pocol •• de 200
.. 400 gramas e em

10101 d. 1/2 quilo

Produto

garanlido
po, - 60105 moís - Assedos m01S I

! fofos e macios I '(iborcsos e nutritivos I I
L .__ 4' -l

li )IITAD.\

A PRIMEIRA E MAIS PERFEITA MARGARINA FABRICADA NO BRASIL I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 13 de Novembro de 1960
"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA 3
----------------...,..------------------ -------------------------- ----------------------------�,--'-<

q ai uer produto
e ganhe uma das

,-�

PARTICIPE DÊSTE fABULOSO CONCURSO [ CONHECA§
DE GRAÇA TODOS ÊSSES LUGARES, VIAJANDO- PELOS

AViÕES DA VASP

I

f

)

CR$ 99,00
DE ENTRADA

meses para pagal"Y'lento!

[j]=-

-

�.PAU1®

BRA�Í1IA

\

Apurações todos os meses! Várias' oportunidades para você!
Se você vai se casar ... ,ou se pretende embelezar
o seu lar com móveis novos, .. eis aqui mais uma

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

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

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

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

Gahhando o prêmio, é você quem determina a

data e o itinerário da viagem, de acôrdo com a

sua conveniência!

Duração do concurso: De 1.0 de Outubro de

Veja como ê fácil concorrer! Basta comprar
qualquer produto P ROB EL (sofás, poltronas,
colchões de molas ou sofás-cama) preencher o

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

As apurações serão realizadas no último dia de
cada mês, em São pai.üo, nos estúdios do Canal 1960 a 28 de Fevereiro de 101\1.

,

ESTABELECIMENTOS

RUA TRAJANO, 7 E 33

FLORIANÓPOLIS
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�AVAlr ,X MAIRCI'UO DIAS TRANSFERIDO PARA TER'ÇA-F'EIRA ,- O' temporal'de quinta-feira, o ,maior que já se re,gistrou I
nestes últi-

Imos anos, deixou o esládio "dr. Adolfo Konder", silo à rua Bocaiuva, em pelição de miséria. As aguas cobriram o gramado em

quasi meio melro:, já que a evacuação das mesmas não se fez como devia, visto ler ficado entupido o grosso cano que leva a ,água',
para o-mar. O: Corpo, de Bombeiros lá esleve, conseguindo retirar quasi toda a água, porém nã,o o deixando em, condições de ser

jusado hoje. Em vista disso, a F.CF, resolveu transferir o· enconlr� Marcíllo Dias x Avai, marcado para esla larde , para a larde de
1terça-feira, da:ta comemorativa da Promulgação da República.

-
, -

-.
'. , -' �

.

e.m"'Ê
...

%uõê·oêsm·ãX$g·r·ãnernã
...

·õi'ãn·h'ãm·de
...

·hõjena�mBâ'iã"s'ül"mn
,
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Espetáculo gigantesco deverá oferecer o XXXII Iampeonelo Cafarinense de Remo, promovido pele fASe e com a 'participação dos clu-
bes Aldo Luz, América, Cachneira, Martinell'li e Rlacbuele -- Sete renhidos páreos olímpicos - O programa - Como se procederá a

coníeçem de pontos Autoridades.

EM DOIS TURNOS E COM, OITO CLUBES
O RIO - SÃO PAULO

o Campeonato Catarinense de Remo foi disputado
pela primeira vêz no ano de 1918. Até 1930 o certame

máximo foi disputado em iole franche a 4 remos na

.------------------- -------------------- distância de 1.500 metros e de 1931 a 1953 em out

riggers a 4 remos na distância de dois mil metros. De

1954 em diante passou a ter contagem olímpica de pon
tos. Até 1940 .o esporte do remo esteve sob a tutela da

Liga INáutica de Santa Catarina. Extinta esta, o remo

passou a ser superintendido pela Federação Catarí
nense de Desportos que apenas promoveu o certame de

47 .. Fundada a F'ederação Aquátka de Santa Catarina
em 1950, o certame vem desde aquêle ano tendo sua

disputa normali�ada. A título de cuóosidade publica
mos abaixo a relação dos campeonatos e seus campões
desde a data de sua instituição:

1918 -- Clube Náutico Riachuelo
1919 _ Clube Náutico Francisco Martinelli 1.0 páreo - ás 8,30 horas

1920 _ Clube Náutico Almirante Barroso (Itajaí)
- out-l:igg.crs a 4 remos com

1921 - Clube Náutico-Francisco Martinelli
.

timoneiro - Em homena,

1922 - Não se realizou
1923 - Clube Náutico Riachuelo
1924 - Não se· realizou
1925 - CI,ube Náutico Mar.cílio Dias (Itajaí)
1926 - Clube Náutico FranciHco Martinelli

I1927 - Clube Náutico Almirante Barroso (Itajaí)
i928 - Clube iN'áutico Almirante Barroso CItajaí)
1929 - 'Clube Náutico Francisco Martinelli
l!.l30 - Clube Náutico Riachuelo
1931 - Clube de Regatas Aldo Luz
1932 - Clube de Regatas Aldo Luz
1933 - Clube de Regatas Aldo Luz
1934 - Clube Náutico Riachuelo
1935 - Clube Náutico Riachuelo
1936 - Clube Náutico Riachuelo
1937 - Não se realizou
1938 - Clube Náuti,co Riaehuelo
1939 - Clube Náutico Riachuelo
1940 - Clube Náutico Francisco Martinelli
1941 a 1946 - Não se realizou
1947 - Clube Náutico Riachuelo
1948 e 1949 - IN'ão se realizou
1950 - Clube de Regatas Aldo Luz
1951 - Clube Náutico Francisco Martinelli
1952 - Clube Náutico Francis.co Martinelli
1953 - Clube de R�gatas Aldo Luz
1954 - Clube Náutico Francisco Martinelli
1955 - Clube de Regatas Aldo Luz

1956 - Clube de Re;gatàs Aldo Luz

1957 - Clube Náutico América (Blumenau)
1958 - Clube de Regatas Aldo Luz .

1959 - Clube Náütico Francisco Martinelli
Em resumo: C. N. Riachuleo e C. N. Martinelli nove

vêzes campeões, vindo a seguir o C. A. Aldo Luz com

oito, o C.N. Almirante Barroso com três e C. N. lVIarcí-
110 Dias e C. N. América ·coin um título.

(Do arquivo do jormHista Pedro Paulo Machado)

Na tarde de ontem foi que o clube bugríno aparece
Iníníado o campeonato esta, com maiores '�redenciais pa
dual de basquetebol e vo, ra vencer, todavia, o Bo

leíbol, nsta capital, que se caiuva é uma equipe peri
desenrolam no estádill 1C..a, gosa e exigirá o máximo Id'e

FAC, cuja orrlem de jogos é
. seu f""dversário Que é líder

a seguinte: t invinto. No cotejo de fundo
Ontem à tarde tm basque- jogarão Figpeirense t Paula

tcbol: Cruzeiro de JoiD'ville Ramos, "num duelo de per
x Ipirariga de Blumenau, à feito equilbrio, onde aquele
noite: Clube Doze e perde- 'Çlue souber aproveitar as me

dor uío 1.0 jogo. Ihores chances, deverá ven-

Hoje á tarde Clube Doze cer.

e vencedor do primeiro jogo.
Ontem à tarde em voleí.

bol : Olírrpíco ,::e Blumenau
x Sadia de ooncordja, à

noite: Clube Universitário x

Sadia c Olímpico x oruzer-

RIO, 11 (V.A.) - Nas

conversações mantidas na

tarde de ontem, pelos pre
sidentes da FCF e FPF,
srs. Antônio do Passo e

Mendonça Falcão, ficou de
cidido à aprovação da pro

posta carioca, qual seja a

da participação de apenas
4 clubes de cada Estado no

certame.
Dois dêstes clubes sendo

o campeão e vice-campeão
de .cada campeonato regio
nal e os dois restantes das

síficados de acôrdo com o

major indice de arrecada- ,

ção.
O 'I'orneio "Roberto Go-,

mes Pedrosa" será 'iniciado
a 1.0 de março e terminará
à 23 de abril, com jogos às>'
quartas, quintas, sábados é
domingos. A tabela do turno
do Rio-São Paulo será - ela
borada de acôrdo com a co

locação dos clubes de cada

Federação 110 respectivo

Olaria Futebol
Clube

CONVOCAÇAO
De ordem do sr. Presíden.,

te, tenho o prazer de con

vocar to-dos os SOClOS léo

Olaria F. Clube, para a As
sembléia Geral que será rea,

ljzada no dia 13 do corrente,
com início às 9,00 horas. I

ASSUNTO - Eleição para
a escolbh de novos membros

diretores.
F'Iorlanópolls, 11 de novem

bro de 1960.

Pedro Marino Clft.ha
1.0 Secretário

HOje pela manhã: Clube

Universitário x Sa;diã
Cruzeiro de; Joinville x Sa
dia de ooncordía

Hoje à tarde: Clube Dili

versitánio x Olimpjco
* *

O 'campeonaao de juvenis
terá andamen to na. manhã
de hoje, com realização ele

uma melada dupla. Na preli
minar jogarão Guarany e

Bocaíuva num cotejo em

S�BOROSO?
SÓ CAPE ZITO

,

"

temos
cOlnpleto estoque

de pneus
írtston

com

,"-:

que lhe asseguram
maior quilometragem

por cruzeiro!

VISITE-NOS:
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

GERMANO STEIN S. A.
Rua Conselheiro Mafra, 41 - Tel. 3451 � Florial1ópolis - Sta. Catarina

Falece,u Jóca Mello
I

Está de luto a. imprensa esportiva da Capital. João
Carlos de Mello, o Joca Mello que tantas vezes honrou

esta página e reforçou o corpo de colaboradores da Rá

dio �ita Garibaldi com apreciáveis crônicas sôbre es

portes, faleceu ante-ontem no Hospital de Caridade, pa
ra onde Iõra levado dias antes em estado desesperador.

Jovem ainda pois contava apenas 19 anos, Joca já mo, que uma vez mIais reu

se revelava uma' autêntica promessa. Tinha uma von- nírá Os "ases" do esporte
tade de ferro e, abraçando a, causa do jornalismo es- remístico da atualidade em

portivo de nossa terra, revelou-se logo um dos seus
nosso Esta.:: o, oferecendo, ao

bons entusiastas. Há pouco tempo havia com outros público Qlle a exemplo dos
valores da nossa crônica, fundado fi' Associaçâo- Floria- anos .arrtertrea, irá superltar
nopolitana dos 'ç'i;onjstas Bsportívos; da. quat, era . prí- acios anteriores, irá superlo
melro secrétário.1 À -morte veio surpreendê-lo b�m cedo, tal' Os trapiches cájs num

constemando bastante quantos o conheciam e' admira- 'raio de 2/ mil; metros, príncí
vam pelos seus elevados dotes de coração e espírito. palmente ao lado da séde de

Seu sepultamento efetuou-se ontem com grande Veleiros da Ilhh e termínar..
acompanhamento. do no trapíchr, principal da

A família do indídoto jovem' as expressões do nos-
firma Hoep,;ke, um espetá,

80 profundo 'pesau:.

I campeonato
estadual, e a

do returno já de acôrdo com

a classifi.cação do turno do
próprio Rio-São Paulo.

qua: fr.ntlsCO folentlno. n.' to

o CAMPEONATO CATARINENSE DE
"

REMO E SEUS VENC'EDORES

\,

o aldista Orildo Lisbôa,
vencedor da Pré-Càmpeo
nato que tentará alcançar
° título nos páreos de skiif

e double skiff.
Viverá a nossa baía sul

um dos seus dias mais festi
vos 'com a disputa na ma.

nhã de hore, do XXXII Cnm
paonato Catarinense de Re-

culo maravilhoso para os

olhos.
Aldo Luz, América, Ca

choeira, Mart.inellí e Ria.

chuelo, eis 'OS concorrentes.
O título de campeão osr ila
rá entre aldístas, rJmerica

nos e rnartdnellnos, todos os

tres com grandes possjbíli.
drudes de vitória, não ha

vendo favorito. Cachoeira e

Riachuelo apenas iráo á
raia tentar alguma coisa. e

se possível surpreender aos
"entendidos" em questões
náuticas.
Quem venls,erá?
-A resposta teremos na

manhã d'e hoje assistindo Ias

regatas, cujo programa ·da

mos abaixo:

gem ao exmo, sr, Governa

dor do Estado - Taça "Go

vêrno do Estado" - Meda

prata ,.-- Concorrentes e res

pectivüs bahsas: - 1 - Ria

lhas Ide prata dourada e ide

chuelo; 2 - Aldo Luz; 3 -

Cachoeira; 4 - Martinelli e

5 - Amérísa.
2.0 páreo - ás 8,50 horas

- out-riggers a 2 remos

sem
.

tímoneíro - Bronze

INCO e medalhas de pràfa
dourada e prata - Concor

rentes: América, Martinellí e

Aldo Luz.
3:0 páreo - ás 9,10 horas

- single-scull - Bronze

"A:'olfo Konder" e medalhas
de prata dourada e prata -

Concorrentes: Martinelli, Ria

chuelo, Aldo Luz e América.
4.° páreo - ás 9,30 horas

- 2 com timoneiro - Taça
"Constlho Regional dé Des

portos" e medalhas de prata
dourada e prata - Concor

rentes _. Riaehuelo, Marti

nellí, Cachoeira, . América e

AMo Luz.

5.° páreo - 4 sem timo
neiro - Troféu Associação
e Industrial de Blumenau e

medalhas de prata dourada
e prata - Concorrentes:
Riachuelo, AMo Luz, Martí-

nellí e América. .

{
6:° páreo - ás 1010 horas

tes Martinelli, A�érica e

Aldo Luz.
7.° páreo - ás 10,30 horas

- oito remos - Bronzé
{'Hoepcke" - Honra a Fe,

,d'eração Aquática dt Santa
datarina - Medalhas de
prata dourada e 'prata-

(cont. na 7.a pág.)

o sculler martinelino Alfredinho, que pr() curará{ bisar
os feitos de 56, 58 e 5.9, na prova de double slk:iff, des.t.a

feita formando dupla com Bóga

J
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MOTORES ELETRICOS

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

consumidor.

Os Motores Arno são

trôle Integral de

controlados pelo Sistema C. I. Q., Con

o único que assegura perfeição máxima-na

produçêo em série.

//
s:

....;;;, .-

...... �

* Motores monofásicos até 1 Y2 H P

* Motores trifásicos' até 300 H P

* Motores para máquinas de costura

* Motores especiais "1"_" i�,',._�,�_

®
ARNOS.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

'�t·
'F

\
( � �.-'i.

;'<".�-l" }._

�
..�:;:'�' :,,�. l >'

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.

Juizo �e Direito �a Comarca �e São José
Edital de Praça) com' o sou o presente e,oJiltal, que grafar e subscrevi.

prazo de 20 dias. I será publicado uma vez no, (Ass.) Aderbal Alcântara,
O Doutor Aderbal Alcãn-

I "Diário da Justiçta" tio Esta-, Juiz de Direito. Está confor

tara, Juiz ,de Direito da co-; do e 2 vezes em outro jornal me � original afixado no lu
marca de São �osé, Esitado

I'd:e
maior circul�ção. Dadü.'e gar de costume. Dou fé. O

ele Santa Catarina, na for- pasado nesta cidade :c1e Sao escrivão: Juvenal Fonles
ma da lei, eU:!'.. José, aos dezoito dias do mês Domingues.
Faz saber a quantos o I de outubro do ano de um mil 'São José, 18 'c'e outubro de

presente e'd'ital de primeira novecentos e sessenta. Eu. 1960.

praça, comi o prazo de vinte Juvenal Fontes Domingues,' Juvenal Fontes Domingues
(20) dias, virem ou dele escrivão que mandei d,a,tilo-l ESlcrivão
conhecimento tiverem, que
a resuerime(ntlo de Antonio

Paulino da Silva, arroían,

te dos bens deixados por
morte de PAULINO PEREIRA

DA SILVA, por seu advogado
legalmente habilitado, Dr.

Paulo Felipe, o oficial de

Justiça servindo de pregoei
ro dos auditórios, deste Juizo,
trará a público pregão de

venda Q arrematação pelo
preço da avaliação no dia 14

de novembro ' do qorr'en't\e
a,no, às 10 horar, na sala das

audiências dêste Juizo, no

edifício da Prefeitura Muníeí

pai, desta cidade, por se

tratar de uma divisão ínco

moda ide um terreno rural

com uma área diminuta,
pertencente ao espólio a�
ma mencionado, o qual vai

abaixo transcrito: n. 1

Um terreno rural sito em

Fazenda, distrito de São Pe
dro de Alcântara, miunlcipío
de São José, com a área de
87.120 m2, com as seguintes
dimensões e confrontações:
f,az frente, ao sul, onde me

de 600 braças, e confronta
com ,terras de Emília Silvei

ra; fundos, ao norte, onde
também mede 600 braças, e

confronta com ditas de Joã0
Jacó Silveira; pelo lado Ies;

te, mede 30 braças, onde
confronta com terráSl'cre her.,
deíros de Otília Silveira e pe
lo lado oeste com as mesmas
30 braças; conrrontando com

ditas de Domingos 'Jàcõ "Sil_
veira. Dito terreno é desma
tado e não possui acessões.
E' o saldo do terreno que
coube por morte de Martinha
Maria Dutra, conforme cer

tidão de partilha transcrita
no Registro! de Imóveis de
São José, Livro n:3_I sob o

n. 4:812, avaliado por cr$ ....

6,000,00 seis mil cruzeiros).
E assim será o dito imóvel
:' rrematado a quem mais der
e maior lance oferecer além
do presente edital que será
afixado no local de costume.

E, para que chegue ao co

nhecimento público, se pas-

,..

PROGRA'MA DO MES
NOVEMBRO

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 22/11/60 CINEMA: GALERIAS DO INFER

NO - Com John Wayne e Llovd
Nolan

DIA 25 - BINGO DA "SAGRADA FAMILIA".
DIA 26/11/60 - FESTA DAS NAÇõES.
DIA 29 - Cinema - "Investida de Bárbaros" com

Gu:y Madison, Frank Lovejoy e ,Helen Westcott.

CORPOS MUTILADOS NOS CHOQUES
!ENTR'E TRIBUS NO CONGO

ALBERTVILLE, (Katanga) 11 (UPI) - Novos

choques sangrentos ocorreram ontem entre tropas irlan
desas da ONU e os Balubas, que terça-feira passada
atacaram uma patrulha irlandesa de onze soldados no

norte de Katanga, matando pelo menos oito deles.
'

As primeiras notícias dos novos choques, ocorridos
em Niembra, a 26 quilometros desta cidade, não dão de

talhes do acontecimento, mas, soube-se que uma grande
partida de Balunas abriu fogo sobre as forças das Na

ções Unidas enviadas ao lugar da emboscada de terça
feira. Pilotos das Nações Unidas que voaram sobre o

setor disseram a seu regresso que um numero indeter

minado de Balulas' foi morto ou ferido na refrega.
Esta ocorreu ao mesmo dante do trigésimo-terceiro

tempo que os corpos de oito batalhão irlandês, estacío
soldado , irlandeses mortos nado aqui, declarou que a

terça-feira; chegavam aqui patrulha foi atacada uns

em helicóptero, juntamente 20 Quilômetros ao sul 'Id'e
com os doís únicos sobrevi· Níera, químdo trabalhava
ventes da patrulha. Esta na preparação de uma pon
era formada por um tenen-' tt, Bunworth disse Que os

te três sub-ofi,:iai,s e sete Balubas atacaram ·os ir
solda'c'os. AS autoridades, Ian deses 'd,e surpresa. A

disseram que três dos cor- .maiona dêle, estava:: ar

pos foram irientiftcadcs mhdfll de arcos e flechas,
mas Os cinco restante ro- mas há versões inconfir
rarn tão horrivelcnente mu, madas ,::'e Que alguns car ,

tílados que 12. identifica�o regavam armas de fogo. Os
é dificil. Também se anun- cartuchos vazios encontra
ciou que continuam a bus- dos no local sugertm que
ca ,çI;o membro restante da os' solda'dos irlandeses usa

patrulha; cuja sorte � íg, ram suas íarmas antes, dê
norada. serem, dominados �segunrd'O

Gunworth. No io,:al t�m-
O" tenente-coronel Ri.,.

I
bem. foi eHcontrado o ca-

chard Bunworth, coman'- I dáver de um BaIuba.

MóVEIS CIMO DE FLORIANóPOLIS 1S/A. NE
CESSI'rA DE FUNCIONÁRIA COM CONHECIMENTO

DEPILA. GERAL DE SERVIÇOS DE ESCRITóRIO EXIGINDO
DOMíNIO OOMPLETO DE DATILOGRAFIA E APTI·
DõES DE VEIN1DEDORA.

SALÁRIO: Cr$ 7.200,00 E COMISSõES
'I'RATAR P�SSOALMENTE Á RUA JERôNIMO

COELHO,5.

de' 'Medi-l
"I

São Paulo
·SUCESSÃO MUNICIPAL EMPOLGA

S. PAULO - o sr. Paulo Machado de Carvalho
declinou do .corivite para ser candidato dos Campos
Elisios e forças situacionistas à sucessão municipal e

todas as atenções políticas se voltaram, imediatamente,
ipara o sr. Plinio de Arruda Sampaio, cujas possibilt; /

dades de vir a ser o nome indicado pelo governador Car
valho Pinto, cresceram de forma consideravel. Já agora
o governador do Estado poderá argumentar, junto aos

lideres dos partidos ligados a situação, que tentou to

das as soluções, independentes daquela que todos sa

bem, era a que, pessoalmente, mais lhe agradava. Bal
dados os esforços em favor dos nomes dos srs, Faria

Lima, Castro Neves e Paulo Machado dê Carvalho,
resta convocar o seu subchefe da Casa Civil, como ca

paz de defender no futuro pleito as responsabilidades
de candidato do chefe do Executivo estadual e das fôr

ças situacionistas.
Falando a imprensa após haver mantido com o

governador do Estado, nos ultimes dias, seguidos con-
,

tatos, o Si'. Paulo Machado de Carvalho declarou: "Até

o momento, não recebi qualquer convite do governador
e não fui consultado sobre a questão. !Sinto-me apenas
honrado pelá lembrança de meu nome, mas não fui pro
.curado para o exame de qualquer formula. Caso fosse

convidado ou consultado, não poderia aceitar. Isso por

diversas razões. A mais forte: todos me conhecem e sa

bem que não SOu homem ligado a molitica. Não sou po- i
,

lítico militante. Nunca esteve dentro de minhas pre

visões disputar um cargo eletivo. Se fosse chamado a

colaborar com as autoridades publicas, não negaria
minha colaboracão ao governo. Dentro de minhas possi
bilidades, sempre colaborei com o poder publico. Creio I

que a minha posição está fixada: não fui consultado

e se fosse não a.ceitaria. Há varias formas de colabora

cão e de/prestação de serviços à minha terra. Continua

;'ei a realizar isso, dentro de minhas atividades nor

mais de trabalho".

,-fi" <� ""�"""'�� ':2.,_._,_

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

10 de frente por 31 de fundos.
Tratar na rua Teresa Cristina n.? 264. Com Pedro

Antonio Vieira.

C A N '( E R DA P É L E
(Diagnóstico e tratamento)

.

DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS

ÇõES - PLÂSTICA ABRASIVA

DR" JOS'É SOHWEIDZON
,

-MÉD1CO-
Assistente da Clínica

,

Demartológica e Sifiliográfica da Faculdade
cina do. Pararia

COtN,SULTORIO: Rua Trajano, 29 - 1° ando

ATENDERA' DURANTE O MÉS DE JANEIRO

CLíNICA DENTÁRIA
" I

DR. LUIZ C. SILVEiRA DE SOUZA

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

DR. JORG� SEARA POLIDORO
HORÁRIO: 2as. 4as. e 6as. - das 19,00 às 21,00

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

CONSULT0RIO: Felipe Schmidt, 19 - 10 anda)'
-- sala 2.

_ ..... - ..�---- -�._---

Controla as principais doenças fúngicas - é obsolutornente
inofensivo ao tomateiro - enriquece o solo com manganês
- estimula a produção de tomates maiores e melhores I

Indicado também para batatas, cenoura, berinjela,
pimentão, aipo, cebola, mamão, melancia, etc.

Fabricantes: ROHM & HAAS CO. - FILADÉLFIA - E. U. A.
Peça Informações aos Representantes I

FILIBRA
Produtos Químicos Ltda.
Av. Ipiranga, 2.03 - si 72 - Fone: 36-6381 - S. Paulo

r------------------,
Para mais informações sôbre o DITHANE M - 22, queira
preencher, recortar e nos enviar êste cupão.
NOME _ " � .. � __.

RUA N.o "' � _,

CIDADE ESTADO ..

I

I

____ J
--------------------------------------------

I

L .,'. -

L O s
Temos lotes à venda, situado junto ao grupo Ir i

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,

Funcionária DATI-LO'GRAFA

VENDE-SE

CENTRO ESTREITO
Rua Arac'Y Vaz Callado
Casa
Balneário
Terrenos
Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rua Apiai
Terreno
Rua Portella
Terreno
Rua Fúlvio Aduei
Casa (c/Praia particular)
Rua José Elias

Rua Oons. Mafra
Oasa

Rua Altamiro Guimarães,
Esq.
Casa

Rua Almirante Alvin
Terrenos

Rua Brig. Silva Paes
Terreno

Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

Avenida MaUl'Q Ramos
Terreno
Rua Frei Caneca
(Chácara Stodieck)
Terrenos
Rua Almte. Lamêgo
(c/Praia particular)
Terreno
Rua Hermann Blumenau
Terreno
Rua Dr. Urbano Sa])es
Terreno

CAPOEIRAS
MORRO DO GERALDO -

Loteamento Portella
Terreno
COQUEIROS
BOM ABRIGO:
Rua Ipanema
Casa tverâneio)
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sítio e/52.DOO m!?

ALUGA-SE
CENTRO
Rua Conselheiro Mafra
Sala Ampla P/ Escritório
Rua Gerônimo Coelho

Salas p/escritório

Rua Alvaro de Carvalho
Sala Comercial com Insta-

COQUEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO EM 30
MÉSES, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA
çÃO, RUAIS JUCA DO LOIDE E DES. PEDRO
SILVA.

INFORMAÇÕES SEM

COMPROMISSO E IDA �I"móveis
" rJ!:ompro - veni:la·/ococdo -odm,,"stroçào

�r RUA FELIPE SCMMIDT. )7-�cta 2A-Ed SÃO UJIl
AO LOCAL.

INFORMAÇÔES DETALHA DAS SEM COMPROMISSO·
Rua Felippe Schmidt, n,? 37 Sala 2-'-A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Misterioso caso �oUcial resolyi�o �or ,Dolmes
I

DO' livro "O �i�DO �os Ouatro'
destrinça Os mais complica- I

tulo inicial
As aventuras Id'e Bherlock dos .casos polícíaís, mo capí-, Dedução".

Holmes, magistralmente con-

tadas por conan Doyle, dei·
xaiürn de ser uma atração
da literatura inglêsa. ROilniPe
ram as fronteiras da Ingla
terra, onde se tornaram Ull'

mito, e invadiram todos os

recantos ,d'O mundo, interes

sando símultâneamente o

gilmde público ledor e os

mais exigentes, consagranãc
o gênero polícíal.
No Brasil, os volumes da

"Série SherlocY'Holmes" têm
sido publicados pelas Edições
Melhoramentos em edições

"A Ciência da

DOENÇAS DO CORAÇÁO
TONICARDIUM poderoso cardíotôníco.díuretlco l

íno.cado no tratamento da Artério Sclerose, disturbios di

Pressão Artéríal, doenças dos Rins e Reumatísmo.
TONICARDIUM O T5NICO DO CORAÇÃO

MOLÉSTIA' DE SENHORAS
COLICAS _0_ COLICAS

sucessivas.
Em "O Sigmo ,d'os Quatro",

volume segundo daquela sé

rie, está descrita a técnica, a

argú cir:l., a cíêncía da minú

cia, a ínteljgêncía fulguran
te corq que Sherlock Holmes

ti-,
:;;;:'01'
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SEDANTOL
As regras dolorosas podem .ser evitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de

comprovada eficiência no tratamento das dísmenorréíai
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e o lucro é seu!

,confie nos produtos
vete ri nários

Squibb�Mathieson
FIDMIX - Acelera o crescimento e aumenta o pêso.
SUPER-FIDMIX - Na prevenção de doenças - evita moléstias n05

)eríodos críticos como vacinação, castração, mudança brusca de

cernp+ratura, transporte e manuseio de animais, primeiros dias de

vida, etc. No tratamento de doenças - poderoso no combate ao

cu soo Como complemento de alimentação - estimula o desenvol
vimento e aumenta o. pf so.
PIPERZOOL - Vermífugo poderoso, rápido e eficaz.

TALCIN - Antibiótico de amplo espectro - eficaz contra a maioria
das doenças.
AGROVET - Máxima eficácia no tratamento das infecções causadas
por micro gantrmos sensíveis à penicilina e à .estreptomicina.
PENGIVET - Remédio rápido e certo contra infecções provocadas
ro miei organismos se nsíveís à penicilina.
iTREKACIN - Poderoso agente no combate às disenterias e dís
túrb Oi dig-stivos.
Cor�ul'e <cu Veterinório ou remeta-nos êste cupom para obter maiores mfor-

�':::E�:�O;�O:_;:�'��'?�:�:t���'�':�::"�;:�:�":A
I Divisão Agro P"cuária :Av, Joõo Dias, 27,8 (San'o A naro) - Caixa Postal, 7225 - Silo Paulo . I

,
F, vor enviar ma, sem compromisso, completos detalhes sôbre pro- f. ,I
d'!tos para suinos. t •

Data: \
,

l _

Nom�-------------------- � �� ___

Enderêço-------------------- ----�--

Cidade'------------------�__ Estado-----------------

S(jllibb -Malhifson
DIVISÃO AGRO-PECUÁR·" DA

E'R \S�UIBB &. SONS. S A·
.
IV. Joõn DI"s, 7758 - Tel" 61-2141 - End Telegrófico "ERSQUIS .." - Caixa Pestal, 7225. sa' "ui.
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Holmes é um trabalhado!'
intelectual inlfa,tigável. Êle

aprecia o complicado, o díri,
�il: "Meu 'cérebro, diz êle re,

,

bela-se .eontra a estagnação.
Dê-me problemas, dê-me tra,

balho, dê-me o mais abstruso
criptograma ou a mais íntrt,

da,da análise, e estarei :r.o

meu elementô. Detesto a ro,

tina monótona da existência.
Preciso ter a mente em efer
vescência".

Ê e:rlpolgamte verificar esta
afirmação de Holmes, acom

panhando;o através da ..:,3,.

pacídade dedutiva do detectí,
ve, ao resolver, em "O Signo
dos Quatro", a história do
d'esaparecÍlmento e assassíülo
de dOis homens que deti
nham o segrêdo de um te
"ouro trazldo oh India mfstc,
rtosa,

O volume, publícazo agora
em 4.8 erüção foi cuidadosa,

i� 'mente traduzido por Hamil
'� " cal' de Garcia. Contém 140

�;i�;i;a;�
Não permita que eCZ41l1as. erupções,
micoses, manchas verme1hall, trlel
ias, acne ou ''Psorluia'' estralUem
sua pele. Peça Nlxo"" 110 seu �
macêutlco hoje m_. Veja como

iIIlxodonn aCl1ba com a coceira e_ ,
minutos e ràpldam..... toma _
pele macia, clara • aveludada. It
nossa ,a,•• tla • a _ .. "t�
"'oteaL>

·

•

·

•

·

Efervescen te,• crista-
•

• lino e refrescante,•
• Sonrisal é a dose
·

• certa para V. ficar
• ·

• bom de modo mais ·

•

• rápido e agradável. ·

•
·

• •

..•....•.....•...•....•.....

�*1tWLa,çã4�
Salim Miguel declaração de propósitos, destacamos: "

... Patrocinan-
Vamos dar vez aos santos de casa, iniciando esta do "Comentário", o Instituto Brasileiro Judaico de

coluna com duas notícias bastante auspiciosas. A ,pri, Cultura e Divulgação cumpre um-de seus objetivos no

meira é o prêmio alcançado por Guido Wilmar Sassi, sentido de esclarecer a opinião pública sôbre a essência
110 concurso promovido por Edições Melhoramentos e de temas judaicos, situando-sê na luta constante da

Círculo de Boa Leitura. Seu romance "São Miguel" ar- humanidade pelo respeito e dignidade do homem e pelo
rebateu o primeiro premio (Cr$ 100.000,00, além da aperfeiçoamento de nossa civilizaçâo. "Comentario"

edição) destinado a obra inédita, coroando assim o tem como diretor responsável, Joseph Eskenazi Pern idji
trabalho do jovem ficcionista catarinense. GWS já é e corno Secretário de Radação, Paulo Ronai.
11m nome bastante conhecido nos meios literários do (Para remessa de publicação e informações:
país, mercê dos seus dois trabalhos anteriores: Piá Caixa Postal, 384 -- Florianópolis - Santa

(menção honrosa do prêmio Fábio Prado) e "Amigo Catarina).
Velho" (primeiro prêmio do Instituto 'Nacional do Li,

vro), ambos de ,conto� ambos lançados pelas edições
SUL. Guido Wilrnar Sassi tem ainda trabalhos publica
dos nos seguintes volumes: "Contistas Novos de Santa
Catarina" (Edições Sul) "Antologia do Moderno Conto
Brasileiro", "Pinheirais e Marinhás" (Edições Cultrix)
� "20 Histórias Curtas" (Antunes Editor). Trabalha
dor incansável, GWS que continua residindo em Lajes,
venceu longe dos grandes centros, provando que es

critor da província já começa a ter vez. A segunda no

tícia se refere ao escritor Almiro Caldeira de Andrada,
que teve sua novela histórica aceita pela Editora do
Globo, pará lançamento na coleção Catavento, numa

edição de 25.000 mil exemplares. Calmamente, sem I-grandes preocupações nem alarido, ACA vem realizando
uma obra de real interêsse, num gênero difíci! e onde
muitos nomes realizados fracassam. Sua novela nos re

lata, em linguagem precisa, a viagem e chegada dos
primeiros colonizadores vindos dos Açores para a Ilha
de Santa Catarina, conciliando muito bem história e,'ficção. "Rocamaranha", estamos certos, irá interessar,
t?rnando conhecido no. Br�sil um outro nome cata- I
rme,nse.

.

I

Mais um volume da coleção Alyorada, da Livraria
Francisco Alves: Marabaxo, seleção. de contos de Osval
do Oríco, conhecido escritor, membro da Academia Bra
si leira de Letras, que nos dá, com êste volume, 'uma
amostra de suas qualidades e defeitos mais flagrantes.
Boa apresentação gráfica desta coleção que já publi
cou trabalhos de alto valor, corno "A procissão e os!
Porcos", de Jorge Medauar e "Laços de Família" de
�larice Lispector. O próximo volume será "Trapiá",!
contos do cearense' Caio Porfírio Carneiro.

'

:------ FABRICANTE: -- •

INDÚSTRIA E

JCOM�RCIO
Fundcd a em 1918

Rua Plratln'nga, 1037 - ex. Postal 230 - S. Pt ulo
• . • . . . . . • • . . . . • • Of!clnas e fundlçao em Guarulhos - S. Paulo

Diálogos das Carmelitas, de Georges Bernanos é o �. _

novo título da coleção Teatro Moderno, da Agir GB es-:

[- Icritor católico, que viveu no Brasil de 1938 a 1945, co, I

mo�oes � �r�ne nal�b�rando ,em varios jornais e tendo escrito ��ginas be, I U U ...
hsslmas sobre nosso povo e nossa gente. "DIalogos das, , . l' I lO
Carmelitas" foi sua última obra e sua única peça tea- conto da 4.a pag.) madores, .0 - ugar -

. ;

traI. Peça densa de significação, de interpretação dra- Concorrentes: Riachuelo, AI_ 2.0 lugar - 6;--3.00 lugar

mática e <!ifícil, foi representada ('fi 1955 pelos Artis- do Luz, América e MartineI- 4; 4.00 lugar - 2; 5.0 lugar -.

tas Unidos. li. 1 ponto.
....... _ . . . . . . . . Contagem de Pontos Autoridades da Regata

"Kriterion", revista da Faculdade de Filosofia da A k!ontagem de pontos ,se- Arbitro Geral - dr. Ary

U· 'd d d M' G
.

t-
.' I

.

t ma olímp-ico a Pereira Oliveira, presidente
nlver�I a

_

e
.

e- lllas eraIs, a mge o .seu numel�o Ira pe o. SIS e ,

51-52, JaneIro-Junho. de 1960. Tendo. como duetor o Cl'l-, saber: d;l FASe.

tieo Eduardo Frieiro, "Kriterion" confirma sua quali- Para Jj[3,rcos dt 8 remado

dade, mantendo-se num bom nível e trazendo colabora- res: 1.0 lugar - 15 pontos;
ções de 'real-valor. 2.0 lugar - 10; 3.° lugar -

,

. . . . . . . . . . . . . . . . 7; 4.0 lugar - 4; 5.0 lugar -
Temos ,em mãos mais um número de "Comentário", 3 pontos .

\'evista trimestral, publicação do Instituto Bras.ileiw Para barcos Ic:e 4 remado

Judaico de Cultura e Divulgação. É o número 4, último 'res - 1.0 lugar - 13; 2.0

do volume I, correspondente a out. novo dez. de 1960 e, I lugar - 8; 3.0 lugar _:_ 5;
':!omo nos anteriores, contem matéria de bastante inte- 4.0 lugar - 3; 5.0 lugar
rêsse, assinada por nomes como Florestan Fernandes, 1 2 pontos.
Prado Kelly, Gabriel Bolaffi, Edco Veríssimo, etc. Da I Para barcos de 2 e 1 1'e.

.....

Illívio mais rápidO contra

Sonr isal é o único que contém 2
a n tiácidos. U 111 dêles dá o alívio
imediato que V. deseja. O outro

prolonga seu bem-estar pelo tempo
Ql!C V precisa!

60·1A·61 IA5

PARA //V/fIAR ti/'!
ÓTII140 tVE60ejO"'

ou MODERNIZAR

SUA TOR�EFAÇÃO· �
�-=I\WtI

TORRADOR

lILLI"
PARA CAFÉ

a ar quente
•

•

• TEMOS
•

• TAMBÉM:
• Moinhos e
•

elevadores
•

• para café.
• Balanças
411

e outras
•

máquinas.•

•

Resultado de 40 anos de

experiência na produção
de torradores para café.

Torra Em 20 minutos, preservando
in 'egralmente o sabor e o aroma

do café, com r otável economia.
A ler ha, carvão, cc que ou Diesel.

T;mbém torra cacau, aveia,
amendoim, cevada, castanha

de caju, soja etc.
Preços acessíveis e facilidades

de pagamentos. Peçam prospectos.

.•·Cia. LlI.LA de Máquinas.

Juizes de Saída - Sad:y
Bcrber, Walmor ViHella e

Itamar Zilli.

Juizes de Percurso - Alci

des Elpo, Alcides Rosa e Ro

berto Muller.

Juizes ,de Chegada - Os
waldo Silveira, João Mário
Zommer e Ary Millen Ic.a

Silveira .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



com o Prof. Mr. Edward Greeo
à rua Tenente Silve'ira, 42,

�. ,;i;I\ '!i.t'à '4fu& \'Ia" _,. .,... ... '& ...
_

OH. HENRIQUE PRISCO 'DRAI EVA BI SC.H'WEIDSON BICHLER PR?JETOS, OR�A�ARE-N-��-S-�-E-CO-N-ST-R{i-Ç-()E-S--
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

üoellç,u <le Senbor... - l'r�»

logla _ 11etrlcld_d. .'CllO'

ConsultóriO: Rua Vlo.or ael-

reUe. 0,0 28 - Teletone 110'7

Conlulta.: Da. li bar...m ClllnM.

Residência: Fo.n. li UI I \Ia 11.-

manau. n �7'�' ��:_ ___

PARAISO

Oplrao6- - DOlnllu Cl' StlÍÍlo
ra. - CllDlo. d. Aelul�

Cura0 ele EIpeclallzaOlo no aoçt.
'III dOI Servldorel ela JlDado.
(Serviço do prof. Mariano Cle AIl
drade). ConAultal: pela mlllLhi DO

Hospital de Caridade, 'A 'arde d..
15,30 horas em c:!lante no cou.ul
tório. à Rua Nun.. II_abado. 17.
elqulna da Tuadent.. - Ttl".
2766. Re�ldêncla - Rua .art
chal Gama D'Eoa 0.0 141 - TIl.
1120.
.'

DR. WALMOU ZOM.lR
GARCIA

Dlploma.do pela l"aouJdll4e MaOlO_
nal de Medicina da Unl,arlldad'

<10 BrUU

EX-Interno por concurse d. all"r
nldade_Elcola. ( Ser,loo do prof,
Octávio Rodrlgue. Lima), .:t
Interno CIO Serviço d. Clrurlllla do

Hospital I.A.P.lil.T,C, do Rio dt

Janeiro. Médico do HoepU-.I d.

Caridade e da MatarDldacll Dr
Carl08 CorrOa.
DOENÇAS O. S.NBOKAS-
PARTOS - OPBRAÇO.S
PARTO SEM DOR pelo m6todo

pllco-proma'too
Conlult6rlo: Rua João PID.O e 10.
d... 16.00 àl 18,00 bar... A.Muda -

com horu mare.du. Telefon.
8035 - Relldêncla: Rua OaDeral
Bltteucour, u. 111.

DR. LAURO DAUR"
CLINICA

Especlallsta em moléall.. de Se
nnores e vi... urlnárlae. Cura rll_

11cal "�t Infecçõel agudu e crl
nicai. da aparêlho lJenlto_urlntrlo
em amb{'1 o. telOI OoeDçu, dO

aparêlho DIge.tl�o. do .talema

nervoso. Borárlo: IOI� li 12 e

2% àl 5 bar.. -- COnlul\órlo
Rua Tlradentel, 12 - I. o andar
- Fone 3246. R"ldanCla: .....
Lacerda Coutinho. 11 I Chácara II"

E_penha - ,on. 1141

Dr. Hélio Peixol�

ADVOGADO
Escritório - Rua Fel1pe

Schmidt nO 37 - 2° Andar

-,Sala 4.

Residência Alameda
Adolfo Konder na 2'7.

Caixa Postal 401.

Telefone - 2422.

DR. NJ:<.;Wl'ON D'AVILft
CIRURGIA m,RAL

Esp.ec1a1ista em mo·léstia. de aIli:!I e reetc.

l'�atamen�o de hemorroidas, fletulu, tu.
Clil'Ur.ia allIJ

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

�

1M3 -

DENTADURAS INFERIORES'
MSlTODO PROPRIO

P'IXAÇAO GARANTIDA

·DR. MOORRIS S(HWEIDSON
CIRURGlAo. DENTiSTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'DS DE CANAL

HORARIO - das S. às 12 e das 18 as 20 hor as

HORAS MARCADAS ,-- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO, 29 -- 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA JERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RA'OS X

lladiologil-1(ns: DRS. A. J. NóBREGA DE OLl VEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Vel'icula Biliar - Rio" -

Toras - Ossos - Intestino, etc.

1Ii ... lrrosalpiJ?gografia Radiografia ObstétrIca

(Gr:.Ividêz) - Radiologia Pediátrlca.
llISPóE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEl\-IENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER1l:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n Onlbus fi por

ta (Almte. Lamêgo).
I

CUNICA SANTA (AIARINA
Clinica Geral

üeenças Nervosas e Mentais
Angust1a - Complexos - Ataques - Manias -

Problemático Afetiva e sexual

Correspondentea:
INOLATERRA BRAsnuA
ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEiRO

ARGENTINA SAO PAULO

Ed SUL AMJ!:RICA 5° andar.

Fones: 2198 e 2681

I
:
:
:
•
�••�.e "····�··"'·_�

Departamento �e Saú�e rú�lica
D E FARMACIA

lVIt:S

PLANTÕES

D E NOVEMBRO

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

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

,

i
I

I
·1
I O plantão naturno será efetuado pejas farmácias do Canto, Indiana e Catnri

j _ sabado (tarde)
6 - domingo
12 - sábado (tarde)
13 - domingo
15 - terça_feira (feriado)
19 -- sábado (tarde)
20 - domingo
25 -' gexta-feira (feriado
26 -- sábado (tarde)
27 - domingo

6 - domingo
13 - domingo
15 - terça-feira
20 - domingo
25 - sexta-feira

(feriado)

(feriado
27 - domingo

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna
Farmácia Vitó'ria
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia sto. Antonio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

. ."-�...,,,_ '�"':"\M t
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua li'elipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

ESTREITO

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de MaioFarmáci:J. Indiana

Farmácia. Catarinense
Farmácia do Canto

Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro

APRENDA INGLES

a.DA 'rORIIS

t:Drro&.0\ tiO ��TAJ)()" L rnA

au C....lll.k• .la.'ra, 110
Telefone 8022 - Caa. Postal 189
IDderêçQ TeleKráfico i:STADO

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E,A. -- lo.a REGIAO -- S.C. l1ab." d. Arrtod.\ Ramol
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS l��:�â�..

O.R .-N T.
Oomlo,o. Fernandes rle AQul.o

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - Andri

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Maehao.o - Zury Macb,:
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A, SilveIra Lenzi

_� ,\,'i:!;;il'"
.. �l'_':"

'S%S%%"$%%%%\%%%�S%%S%'SSSSSSSS\SSSSSSS'

E. VIE'GAS ORLEc. COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
-- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
�rof. Otbon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas -- Dr, Milton Leite da Costa _
Dr, Ruben Costa -- Prof, A. Seixas Netto - Walt��
Lange - Dr. Ar,yr Pinto da Luz - Acy Cabral 'I'eíve -
Doraléclo Soares - Dr. Fontoura Rey -- Ilmar Carvalho
� Fernando Souto Malar - Rul Lobo - Roze�<!o V. Lima
- Maury Borges ._. Lázaro Bartolomeu,

Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

-

r� ... .:=�\_. er:":
PUBLICID..i9.

Osmar A. Schllndwelm - Aldo "emanei;:.;:: - VirgUlo DhII
- Ivo Frutuoso.

WIPRI8.NTil'lT.
itepunntat6.. A. s,. Lua L&4Ia
IUO:- Rua Se....or O•• t.... - ... '.4.,

T.l 111'14
!i;, Paul. Ru Vft6rta '67 �, t'4,.1 JJ -

Tel"-8'U
tiltn-I('e T�lelráf!co d. UNIT.D PRBSS (li - P)

AGE's'fES • CORRJlSPOt.lD.NTR
,. T!Wfoe ...oniclplo. r' �ANTA CATARINA

.&.NI7NC_JI
1I,4'•• t,t ce.trat•• d. acorde c••• tillNl. ,. "ir.'

r;;z �-:: .� •

ASSINATURA ANUAL CR$ *100.00

A direção não se respcusabiliza pelos
'I.' flto� emitidos n(lS artieos assinado-

Escrilório de Advocacia
RUIi Felipe Schmldt, 14 - 2.0 andar - F1orlanópolu
Dr. Acácio Garlbaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Eviláslo Nery Caon

Questões Trabalhíataa - Causas ctveis, comerciais, crímí
nals e fiscaIs - Adrníntstração de bens - Locação e ven.
da dt' Imóvel" - Naturalização - Invent á

rtos - Cobran
ca.. - rnntnhillc1nc1P' p,�('rltns. balanços. aI)A.ltse.. � �er1clu

L O T E S

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

para o URUGUAY e ARGENTINA onde fará cursos de
aperfeiçoamento na especialidade, nos Hospitais de
IVIontevidéo e Buenos Aires, só reiniciar-á Rua e lin ica de
cnanças em dezembro depois do dia 10.

João Morilz s. o.
Com grande facUldade de pagamento. vende-se loa.

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Unhares, pró
ximo a Penítencíârta. Podendo o comprador construir iua
casa. Imediatamente,

Vendas: Edifício Montep�o 3° andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426

DR. SAMUEL FO'NSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

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

Consultório e Residência:
Rua ,) erônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2226

Exclusivamente com horas marcadas

Em Organização
Tráfego Mútuo com o "l't'anspo.rtes Osni" e

"TI'ansarco - Transportes Hodoviários"

A V I S O

a

Ur. Cuerrciro da Fonseca, especialista em Olhos -

Uu\'ÍduO' - :\uriz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar aos setls clientes e amigos, que reabrirá sua cH
ni('[l em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

:\0 momento está em estudos de sua especialidade
erl) CURITIBA. Onde está atendendo seus clientes em

seu cOllsultório, sito fi PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON
,1l·:'\TO. 207 - ED!FfCIO .JOÃO ALFREDO CURITIBALoles excelentes para construção ime

diala á rua Almirante Lamêgo, 111,
próximos ao mar, a 100 melros do
ponlo de ônibus. Esluda-se facilidades
de pagamenlo.
Tralar na mesma rua no n.o 144.

_ ...__...,_--_._�__ .....iõ._�---____:�==_

!�� ,1.1

Rápido :'��rBARRI6A VERDE" S/A
Transporle de (argas

li: li: li:

Matr1z
FLORIANOPOLIS

Fllial
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740

Telefone: 52-74-711

Agência - SAO PAULO
Rua ltarlri n. 61
Telefone: 9-37-84
End. Te!. TRANSVERD&

Rua Feo" Tolentlno n IJ

Telefone: 34.90

Caixa Postal n. 511
End, Ti'l. TRANSVERDE

AgênCia
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n, !)IJ
Telefones:
32.17.33 e 32-17-37

End. Te!. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (Flllal)
CRICIUMA
ARARANGUA

Atendemu:! as seguintes praças: Biguaçú, São José,
SilO Pedro de Alcântara, Palhoça, Al'iriú, Santo
..\marO da lmpet'alriz. 130m Retiro, Urubici. São Joa
qllim, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Araranguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

()IOlli TereR6polis, Nanuqut' e rôrto Ale.llre..

LOTE
, , �l _ _ _ .! Lo! ....._ __ 1 _ ..... _ _ ! L _, '"
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• "O ESTADO" O MAlS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis; Domingo, 13 de Novembro de 1960

o .8NLACE MATIUMONIAL DA SRTA.
'rARA ODILA NOCETI COM O SR.
GUNTER AMMON, SERÁ ,NO PRóXI
MO DIA DESESSETE DE DEZEMBRO.�tNSINOfIII"""

A VENDA MAS

BlNCAS DE IORNAIS
E REVISTAS

Recebi um .convit.e da Sociedade de Am

paro à Velhice, de 'I'ijucas para assistir
amanhã, no 'I'ijucas T.C., daquela Ci
dade o desfile Bangú, em benefício do
Asil� dos Velhos. Agradeço a gentileza
do convite e farei o possível para estar

presente.

desfile da indústria de plásticos VUL
CAN. A professora contratada pela Ga
sa dos Plásticos, sra. Alice Raspolt, e o

colunista já estão preparando esta tra.

ção. Aguardem ..

mo dia sete de dezembro no Lira T.C.Dr. Relio Freílas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLtNlCA GERAL
Consultório: Rua Cel. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrel·

to, das 16 àa 19 horas (ao la-

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

I- Estreito - Fones 2322 e

8387.
.., ._._". ;. ,

A orquestra do Lira T.C., acontecerá
amanhã, no desfile Bangu, no 'I'ijucas
T.C. Dia. três de dezembro acontecerá o des

file Bangu no "12 de Agosto" para a

, escolha de Miss Bangu do Estado. Será
um grande acontecimento. As Soroptí
.mistas estão trabalhando para o suces

so, em combinação com o Cronista So
cial Zuri Machado.

A Corveta Angustura, sob o Comando
do Capitão de Corveta - José Figueira
Mattos, está atracada no trapiche da
FlorestaL

Aniversariou ontem, o destacado jovem
JOSÉ LOPES. A coluna .o felicita pela
data que transcorreu.

A '�SOIRÉE" de Formatura do Colégio
Catarinense, foi marcada para o próxi-

O Baile de Formatura das Normalistas
do Colégio Coração de Jesus, no Lira

Numa das apresentações do Disco Dan
ce do Lira T.C., será apresentado um

GE Ecoílolor
A desejado Qualidade
GE o preço de economio

RM ii'liII

'. �,. j ,
'

... ',
-

',',, ,

VOCÊ PODE RECEBER

GRáTIS
.',

MENSAIS

..
' " ,

Retilineq Magnética GE 11,7 pés
Com porto que se fecho automàticamente,
O maior e mais avançado modêlo de linhos
retos já fobrlccdo,

O. PROPRIO REFRIGERADOR
QUE

-

COMPROU! ,t'-'

••••••• I.i·

,.,",', ,

, '-!, ;, t,

Veja como é fácil!
.

'/
, GE De LIj)(e 10,3 pés

Espaço ô vontade!
Modêlo de grande belezo.

,,';,.,"

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

O refrigerador é seu t
" ...... ,.,,'.�

,:.-

DeSDE ,APENAS

C IS!2.828,OO1m •

.- ,
r

ou

em 10 pagamentos sem acrescímo e sem

preço a vista.
juros pelo

"_�3:�

" '

Faça-nos uma visita sem compromisso

MACHADO & ClA. S. A.

T.C. será no próximo dia quatro. Farei a
cobertura ...

Aniversaria hoje, o 'Deputado Augusto
Bresola, representante do Municílpi� de
Campos Novos, na Assembléia Legisla
tiva do Estado. Ao ilustre homem pú
blico as minhas sinceras feli.citações,
pela data.

HOJE, NO CLUBE 12 DE AGOSTO, ÀS
DEZ HORAS, SERÁ INAUGURADA A
TERCEIRA EXPOSIÇÃO DE ORQUÍ
DEAS.

Aniversáriou, dia onze pp. o Dr. Ilmar
Corrêa destacado e competente médico
desta Capital. Embora tarde as minhas
felicitàções.

Ligia Moelmann, uma das Treze Mais
Elegantes Srtas. do Estado. aconteceu
no "Atelier" da Sra. Ananias quarta-fel
ra, escolhendo um riquíssimo modêlo.
Vamos aguardar .

\�ffrt�liIo""':ii�:;_ ;5._ .• =_ �,/��;,,�y'{fYV·
A Casa dos Plásticos recebeu plásticos
para o Natal,

Terça-feira comentarei a Soirée de
ontem do Lira T.C., ,com a apresentação
de 'I'ony e CelIy Campello.

[Silvia Hoepeck Ramos da Silya, Miss
Elegante Disco Dance da Semana, será
apresentada no próximo sábado, às 21
horas.

Na Semana da Marinha, deste ano, as

sistiremos um "SHOW", de esqui aquá
tico idêntico ào do ano ,pp. 'O comandan
te Luiz Mario Corrêa Freyelebern, to
mará .parte novamente.

iIM\

Terça-feira, publicarei a grande festa
de quinze anos da graciósa NAIR MA
RIA LAURliNDO.

O Cronista Social Celso Pamplona, de
"A Gazeta", apresentará no Clube '"15
de Outubro", um desfile para a escolha
de "Míss Charm". Agradeço o convite e

estarei presente.
-,

/

A CASA DE DISCOS "AZ DE OURO",
presentiou um long-play, com 'I'ony e

Celly Campello, para a Miss Brotinho
do Lira T.C., de 1960.

I
O ENLACE MATRIMONIAL DO JOR.
NALISTA E ACADÉMICO FLAVIO

-I ALBERTO DE AMORIM, COM A
SRTA. MARIA CELINA LISBóA DA
SILVA, FOI MARCADO PARA O DIA

I OITO DE DEZEMBRO PRóXIMO. SE.
RÁ UM GRANDE ACONTECIMENTO
SOCIAL.

•

O Capitão Tenente Fernando Cabral de
Wanconcellos, que serviu no 5° 'D. Na

, vaI, é o atual Imediato da Corveta An
gustura, que está atracada no trapiche
da Florestal.

O aniversário de
será publícad.,
SOCIETY.

,

Nair Maria Laurinda,
na revista RADAR-

No Cine São José, está passando o film
do baile das debutantes que o colunista
apresentou no Lira T.C., dia 15 de ou

tubro pp .

Muito elegante a Srta. 'Alva Neves,
aconteceu sexta-feira ,pp. numa grande
festa.

DORIS RAMOS GOMES DA SILVA, es

tá acontecendo com um bonito vestido
de seda natural estampado adquirido
na Belacap. Gostei...

'

As casas 'comerciais da Raroscap, estão
abastecidas com artigos de Natal. Está
faltando é dinheiro.

Na apresentação das Treze Mais Ele
gantes vitrines da Cidade, não houve

classificação por ordem. 'I'ôdas com o

mesmo título.

Aniversariou no dia onze Pp. o Dr. 'I'ú
Iio Gondin, destacado jorna'lista e dire
tor do Diário da Tarde. Embota com

atrazo, aproveito para felicita-lo pela
data que transcorreu.

Agradeço a gentileza do Sr. Luiz Sil
veira.

Na próxima quinta-feira, apresentarei
,uma bôa novidade para o "Society" da

Raroscap.

, Uma árvore na Avenida Hercllio Luz,
foi a "pique", no rio da avenida, com o

temporal que Ipassou. "Raroscap".

Por hoje, é só. "stop" ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- 10- Florianópolis, Domingo, 13 de Novembro de 1960
--------_._..:..._---------------------------_ .._...._----------- -------------_. _ ..

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO OlAlHO DE SANTA CATARINA

Iüãüis"âi"iê's::'làSi"êõiSfiiõUlii'õ'õ"ilã"Víigiiiiu:n'a'i<Llii"'ã'i:fsede"iõ'
Primeiro Congress·o Mariano Interamericano

"CõieüIõ··Cãiiríüe·õiimf
..
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• armado com dltadura
I ÉPOCA

Exames de Admissão: I
Inscrição: 16 a 28 de novembro. I
Provas: 1, 3, 5 e 6 de dezembro, às 14 horas. I

Documentos: !
Certidão de idade (11 anos, até 31 de julho de

1961) ou fotocópia autenticada (não. a(2e,ital_l1os _pú:,tblica forma).
.

IAtestado de vacina recente.
.

Atestado de Curso Primário completo. . I
Atestado de saú-de. ITodos os documentos 'com firma reconhecida.
Inscrição: Cr$ 200,00 I

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

b) Os reprovados' poderão . retirar seus .do
cumentos,

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 impossibilitado de

requerer, o responsável deverá encarregar- 1
se do assunto, dentro de 8 dias a partir de I

exame, visto o prazo legal das provas de 2a Ichamada, ser para a escrita até 15 de dezem-
2

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

alunos quites com a tesouraria. •

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 pontes na soma ponde
rada das notas da média anual de exer-

cícios, da la e 2a provas Iparciais, consí-
3 _ Inscrição: _

derados
.

pêsos dois e três respectivamen-
te. (Port. 294 de 15/6/60; Circular n? 2

11.4aeb).
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
das discipl-inas, poderá candidatar-se na

mesma época, à prestação das provas orais

de que foi dispensado.
II ÉPOCA

Inscrjção : até 30 de janeiro. (Por exame Cr$ 100,00).
Datas dos Exames: 8 a 11 de fevereiro. - 'I'ransf'erên
cias: Janeiro a 15 de fevereiro.
Decumentos para vestibulares: (De _alunos que se for

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

I do

dia 15 de fevereiro. Documentos pedidos en

entre 15 e 28 de fevereiro pagarão uma sôbre

taxa de 100,00 Cr$.
-

. MATRíCULA PARA 1961 I

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

Nota: a) Caso haja limitação de vagas para a primei'
ra serre, 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) Subentende-se matrícula para alunos apro

vados em la época.
Segundos anos (rnatrícula) : 20-12-60.

Terceiro e Quartos anos: 21-12·60.

Curso Colegial: 22-12-60.
Matriculas atrasadas, bem como para os

aprovados em Exames de Admisaão' de 2a

�p;ca: 22 a 27 de fevereiro 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, só poderão

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 Iprimeira prestação.
Os alunos que desejarem bolsas do Fundo
Nacional deverão requerê-las nesta secreta

ria até 28 de novembro;
Início do ano letivo de 1961: 10 de março, às 8 horas.

Erpediente da Secretaria: Em tempo de provas: das
. 10 às 11 horas.

Na época das mat"rículas: Inscrições das 8 as 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.

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

Nota:

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

TADO DE FUNCIONAMENTO.
'TRATAR.NESTA REDAÇÃO COM O S�. MANOEL

BITTENCOURT-;
,

PARIS, 11 (UPI) - O presidente De Gaulle come

çou a preparar-se para oferecer à Argelia, sem demora
sua plena ou semí-índependencia, e, ainda, para conver

ter-se em ditador se seus inimigos tomarem as armas

'contra seu plano de criar uma "Argélia Argelina". Re

forçando suas 'posições para fazer frente ao que poderá
. s,er a pior crise de sua carreira política, o general De

Gaulle chamou ontem os ministros de seu gabinete, um
por um, Ipara exigir-Ihes uma promessa de apoio ilími-
tado na realização de seus planos.

.

Ao mesmo tempo, orde- Tunísia, Segundo estas no

nou ao ministro da 'Defesa, tãcías, os rebeldes contam
Pierre Messmer, qUe vá sá, para esta ofensiva com ar

bado à Argélia a fim de to. maa recebidas dos países
mar medidas no próprio' comunistas, Segundo ver,

'terreno, em vista, ao que sões que circulam em Paris,
parece, dos rumores de, que o presidente tem intenções
a resistencia está aumen- de viajar pessoalmente à
tando nas fileiras do exer, Argelía, em dezembro, an,
cito e das notícias de que tes d·? anunciar os detalhei}
os rebeldes muçulmanos se

I
rínaía de seu plano. .seía

preparam para desatar como. for, contudo, é sabido
uma ofensiva a fundo das que De Gaulle se prepara
fronteiras no Ma11rocos e para assumir os poderes di-

EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL
- la época:

.

a) Inscrição - de 16 a 30

b) Realização - Primeira
Documentos': -

de novembro.
quinzena de dezembro.

Certidão com firmaidadede
reconhecida;
Atestado de vacina, com firma
reconhecida ;
Atestado de Saúde, com firma

reconhecida;
Certificado de conclusão do
curso primário oficial.

Observação:
Os documentos
sêlo .por lei.

estão isentos de

Deve ser requerida pelo próprio
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 estabelecimento,
na lIJ,esma época.
Só serão aceitos candidatos com

a idade mínima de 11 anos com

pletos 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, formuladas
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 mínima 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)

.--------------------------------------,-----��

"I face fiaal- I
Eva"

chamar os ministros do ga, ibinete, um por um, para
fazer-lhes esta simples per.,
gunta: "Está disposto a se,

guír.rne até o fim? Sim ou
não, diga-o claramente, e

imediatamente".
Como primeiro passo pa

ra iresolver o problema ar.

gelíno,: segundo se informa,
De Gaulle pensa nomear
um "executivo . argelino",
provavelmente de três pes
soas, duas delas rnüçúíma,
nas. A missão desse execu,
tivo seria preparar o terre
no prura o plebíscíto de au,

todetermrnação em que no•.

�=····GLANDüf.ASSSij<:m.
Livrorigorosamente científico destinado aos leigos, escrito com o nobre

objetivo de tornar amplamente conhecídd!o importante papel desempenhado
pelas glandulas de secreção interna. Traz � luzvnumerosos casos reais de1!pa'
dentes que, tratados das disfunções endócrinas, hoje estão ansiosos por .reve
lar sua historia aos outrosrque, como eles, buscamasaude e felicidade.

As perturbações gLandu.lares devem ser corrigidag o mais cedo possível
pois quanto mais rápida a restauração dOil equiLíbrio gLandula1', maio1'es serõo
as possibilidades de' evitar danos pennanentes, fisicos ou mentais, nãolsomente
no indit,íduo, corno em muitos casos nos .descendenies.

tatoriais supremos que lhe
permite a constituição da
quinta Republica se seus

planos provocarem uma

nova il,:evolta armada contra
contra o governo de Paris.
Soube-Se e111 boa fonte

que De Gaulle advertiu a
seu gabinete de que já está

,

resolvido a levar a cabo seu

programa, seja qual for a

oposíção, e a fazê-lo em
forma rapida. Tambem
disse a sus ministros que, se
algum deles tinha duvidas,
devia expressá-las agora
mesmo. l)e fato, o presí,
dente começou ontem a

ve lPilhões· de muçulmanos
e um pouco mais de um mi
lhão de europeus se pro
nunciarão pela plena índe ..

pendencía ou por algum r,e

gíme autonomo de vínculos
estreitos com a França.

I
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COMO É GOSTOSO

O C,AFÉ ZITO
Uma narrativa drámática. Uma história ver-

dadeira que não teria nascido nem mêsmo na ima
.t

ginàção do mais fétl'til dos romancistas ..

Mais empolgante do que "AS TRES FACES DE

EVA".

À venda. em tôdas às livrarias. Se não encon-

traI' em sua livraria predileta, peça pelo reembol

so postal a D.P.J.R .
.:_ Caixa Postal 4827 - São

Paulo. Preço: Cr$ 200,00.

Edição IBRASA

;.

saúde' e felicidade
W. H. QiR,R

VIDA NOVA PARA OS VELHOS - Heinz, Wolt.erek
CONTROLE SUA PRESSÃO - William A. Brams.

CONHEÇA SEU CORAÇÃO - H. M. Marvin
SAUDE E VIDA LONGA - pela boa alimentação

- Lester M. Morrison
VENÇA O ENFARTE'- William A. Brams
SEXO SEM CULPA -:Alhert Ellis /

NOSSO MUI'WO' MENTAL - Virginia L. Bicudo
o CORPO mJMANO E' SUAS FUNÇOES( - 'Elbert

Tokay
(com numerosas ilustracões e dois ATLAS

ANATOMICOI A CORES)

312
paginas

OUTRAS

I

cruzeiros
OBRAS

A demonstração acen,
tuou a inquietação das au,

torídades, que temem de
aordens por motivo dos atos
de hoje, A situação mais
ameaçadora parece ser a de
Oran, no oeste da Argelía.
Poderosos reforços dt polí
cia foram enviados para alí
a fim de manter a-ordem.

- 268 pags, 160,00
- 170 pags. 120,00
- 222 pags. 180,00

- 186 pags. 160,00
'_ 212 pags, 140,00
-'- 144 pags. 140,00
- 282 pags. 150,Oü

�

._ 258 pags, 350,00

valiosas e atualissimas '.:

PARA SUA BIBLIOTECA DE ASSUNTOS CIENTIFICOS
Em todas as livrarias ou pela 'CAIXA POSTAL 4.827

--- S. PAULO
• • I

I •••••

À D.P:J.R. - Caixa Postal 4827 - São Paulo
Peço que me' enviem pelo Reembolso Postal: I

"-I
: I

Vida Nova Para os Velhos i

Conheça seu Coração

Vença oEnfarte
Nosso Mundo Mental

Controle sua Pressão
Saude e Vida Longa
Sexo Sem' Culpa
O Corpo :e Suas Funções,

.

'-

-

-

,
-- I I

I Glandulas,' saude e-felicidade

(Assinale com umX os livros pedidos)

. .Nome

Rua

Cidade Estad/o

VENDE-SE ótima casa sita a rua Oonselheíro Mafra

170, com Mas dependências, claras e arejadas, tôrros em

alto relevo, sealho de tacos com desenhos, lustres, glôbos
lampadas e grande quintal. O referido imovel está no

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

• I- • " ••• -I •••

lemos vaga
, FUNCIONÁRIO

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

Il1dis,pensável s,er bom dactilógrafo - correspon
dente. Exigimos fontes de referência.

Editôra Globo S.A.
'

.

•
�la Tte. Silveira, 56.' Nesta

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGiA -

CUNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àa 19 horas (a:l 1&4

do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva, 470
- Estreito Fones 2322 e

8387 .

. _,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIA_RIO DE S. CATARDIA Florianópolis, Domingo, 13 de Novembro de 1960 11-

"":".

VOCÊ TIEM, AtGUM PROBL'EMA Declara o autor de "ROCAMA'RANH A',':

Pou����p�d��T��!tiv.mente à pe,�,mtaUm significado para os escritores catarinenses
d�ef�;tCl��: r��: �!:S���:e�à::��Or::�g��; �r�Vi�:�i��.�� ,o surgimento da novela que será editada pela "Globo" �.Imp-ressões do ,d r� Almiro Caldeirablema, Nenhuma a dificuldade. O dinheiro resolve tUdo'l '

Será negar à evid�ncia desconhecer as �ificuldades de Andrada em uma reunlaa-o lanformal ',.,
foi es�a 8. Informação que

que assoberbam a maior parte da população. Se au-, r '.
o:j

me tJans�ltIr!m. *

mentam os ordenados êstes jamais conseguem empare- (Entrevista de SILVEIRA LENZI)
lhar com o veloz puro sangue da carastia e do apetite ...

_ Temos em nossa história, uma página interes-
dos magnos tubarões. sante, fascinante. É a viagem dos colonos, feita há 200

A época de natal é justamente quando se avolu- anos, em que aproveitam uma concessão de D. João V,
mam os problemas. Quem não quer melhorar o aspecto Rei de Portugal, para emigrarem, e assim fugirem da

do seu lar? Quem não quer vestir melhor? Quem não penúria em que viviam em suas ilhas nos Açôres e na'

quer presentear OS entes queridos? Madeira. Foram muitas as famílias que, em várias le-

Para o natal Ipróximo se tornar mais fácil e mais ,vas, embarcaram para Santa Catarina e Rio Grande do
confortável está havendo uma série de iniciativas dos Sul, chamado à epoca "Continente de _São Pedro", so-

nossos p�pularíssimos Estabelecimentos A Modelar. frendo tôda a sorte de vicissitudes e padecimentos. Foi
São na verdade medidas que visam facilitar e cooperar êste o motivo aproveitado para a elaboração da novela.

com a nossa população. (J fundo é histórico, mas personagens e enrêdo são pu'

Mais uma vez é bom que se ponha no devido des- ramente obra de ficção, embora eu me empenhasse em I
taque: embora a Modelar seja uma organização co- respeitar a verdade histórica." Imercial, participa com sinceridade e com espírito de o assunto se enredava em Miguel, e Telm� S�ares, ,ji�
solução dos problemas da população. tôrno ,rI'a novela "Rocama- retor ,rI'a casa livreira, nos :

ranha" no Inícío de conver,
I prestava declaiLções. Fornos i

sa, em' uma reunião ínror- i faze::: do �s perguntas, e saiu IImal na Livraria' do Globo. a entrevista.
O autor, Almdro Caldcírü de I - Por que ,o título "Roca·

I'Andrada, acompanhado do maranha': inda.gamos?
estrjtor e jornalista Salim -o título e. formado da

..

Justaposição de d1.Ls pala.
vras - adiantou-nos o au.

tor _: "Roca" aue é um

instrumento :'.� .artesanato
muito usado pelos açorianos
e portuguêses em geral. Vá.
rias "rocas" orlgjr.árlas dos
Açôres ainda existerh (,qui
no interior da ilha; _ tanto a

"roca" como o tear. E "ma·

A
..' -ranha", que é sinônimo de

por Walter Lange

I
coisas japor:_esas.. malor�a I contusão, embrulhada.
cl.s ilustrações sao do se. \ -Como surgiu a idéia,N. 178 culo passado e em muitas própríaerente literária do

O embaixador [ar.onês em 'os japoneses são mostrados assunto, perguml.rnos ?

Paris ofereceu uma grande usando velhos costumes chi.
- O assunto vem me in.

teres.Lnc.o para o aproveita-
recepção a alta Sor:ieddde r escs, mento em obra ,:.e fi:çâo; há
partsíanse. Aconteceu... o muitos ar.os, embora tivesse

distribuição - publicidade - cobranças - informa- desagradavel quando a can- AUjO de guarda ('Em Jo- escrito em llnês e meio, há

ções. Queira consultar-nos sôbre quaisquer livros: ; tora Yvette Oiraui apareceu hannesbourg (Africa do 'Sul), dois anos atrás, trabalhando
poucas horas durante à noí,

nacionais - estrangeiros _ técnicos - cientific os -: vestida cem um lindo ,e ma- a pequena Adelia Morris, de
te; eu eiü, então, runcíoná,

literatura em geral. ravilhoso quimono, que ela 2 anos de idade, estava brín, rio do IBGE. Eu escrevi,
_ CAIXA POSTAL, 258 _ ILvia adquirido por ocasião canc o no hrdim, quando primeiramente, uma outra

Florianópolis - Estado de Santa Catarina de uma das suas viagens uma cobra venenosa se a. novela cujos tipos diféren.
tes desta, são Os nosos "ma.

EDITORAS: ALBA _ C�EOPATRA - REVISTA artísticas em Kyoto, Japão: proximou dela. A criança, tutos ilhéus". Essa novela,
LEGISTAÇÃO TRABALI-IIiSTA - LIVRARIA JARA- Mas... quimonos daquele desconhecendo o perigo, co' intitulada "Mão de Pilão, al,
GUA, DE SÃO PAULO _ LIVRARIAS EDITORAS feitio no Japão SÓ são usa. meçou a acariciar o reptíl cançou '0 Prêrr.do Virgílio
REUNIDAS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 23 - 20 dos por mulheres de vj.:'a ... com as mãozinhas. Por mi- Várzea, de 1958, ,:::a Acade,

S
.

S 11 HORA'S
. mia Catarmense Ide Letras.ANDAR - SALA 8. DA 9 A . suspeita. E asim ela se viu lagre a cobra não ,rr:<Ordêu a

_ Como surgiu' a oportu,
obrigada a mucírr de, roupa, menír.ü, pelo contrário pa; nidade da' novela "Rocarria,
para não omoanar o brilho _recia gostar das caricias, rariha" ser editada pela E.
e a austeridade da festa. até que visinhos se aproxí- dítora Globo,' na, .sua- "C;ole.

ção Ca\.hvento" ?
maram e cor.'seguira,m ma.

- No dia em aue-ei'a inau.
Durante 40 anos o médi�o tá.la. gura.:�a a filial da "Globo"

inglês ,:r. Allan Bírch ,se em Florianópolis eU tive o DELEGACIA

preocupa no estudo do "es' Um fazendeiro sUI-africa- prazer e a oportuiüdade mui.
- to gratà de :::'O'll've·rsar com"pirro" as suas origens e eon. no, cuj as glantaçoes CSlUvam

um dos diretorês dessa gran.
I sequêr:lcihs. E não apenas sendo destruidas por um de orJlnização editorial o

quanto ao seu aspecto fe" ban::o de maca'�os, teve uma sr. José Ot�vio Sertaso. D.es.
nôrr:leno _ medicinal, como idéia genial para se ver li· sa conversa, .foi que resultou
também histórico. E' inte, vre deles. Conseguindo pegar

o encaminnamen'to dos ori.
ginais àquela E'd'itora, quel'essante o Que êle publr('ou alguns, pit:tou'os _cor�- tinta os submeteu à apreciação ode

a respeito. Na idade média branca, soltando.os nO\11- uma comissão examinaaora
"espirrar" era Quasi um a. mente. Quando os macacos de originaiS, rrb.ntida pelai
viso de "morte"! Causava I pintados apar,eceram junto própria organização. É, ten-

do obtido um parecer favo
mêdo e horror. Por isso é. aos :::eus companheiros, pra-I rável,

.

recebí proposta de
que ainc.h hoje se j�iz "saú'l vÜ'�aram ihl

Pân.ico, que
fiou. contrato aceitando-a.

de" e outras coisas que ex� ve uma debanda,çl'a geral. O - Po,!'erá nos adrãn'tar o

primem um desejo <de. me. povo macaco, envergonhado, que esta publi'.:ação virá a

significar I-r,,'ra a literatura
lhora. Conforme dr. Bírch emigrou para outras regiões. catarinense?
comprova com dados -anti. Os "pintados" foram sumá· - Eu creio ou!:' o fato
guíssimos, o mêdo dessas riamente abandor.hiCl'os por guarda UlT..1 signiflca-do e'spc-

A equiPe dos Veteranos cidade de Herval do Oeste, "'explosões ,:'e ar" vem seno- êles. cial 'para os escritores cata-
. .

'I' rinenses, porque representa
Paulistas, que chegou a recepcionará os Veteranos, do citado ate em epISo.r'lOS a admissão de um dêles
pl'ogramar jógos por gra· que enfrentará ao Hel;va' bíblicos. Assirri de acordo Ogrande físico Prof. Con. numa Editôra de grande re�
mados ,catarinense inclusi..' lense. Dia 20, domingo, () com a interprdação dos rad Rontgen, cem premlO nome, não sÓ no BIfJsíl, co.

ve dando· a diversas fontes Floresta de Videira será Talmudistas, deu um espirro Nobel por ter descoberto OS mo também no f�o'nti:nente. DELEGACIA
Recebo, mesmo esta distin.

de divulgação o roteiro-que o adversário dos Veteranos quando eva lhe ofere::eu u "Raios Rontgen", era mau
ção, também comQ uma ho-

cumprIrIa, mas que por Paulistas. Dia 24, caberá fruta proibí'':!a cujas conse- ora;::·or. Certa Vez, durante
menag'em a to,::!os os Q'Ue Se

circunstâncias diversas dei, ao .Olímpico atuar contra I quências fora{n fatais para uma con-ferência, ouviu al- de[Ncam à literatura em sáp.
xaram de empreender talos "cobras" do antigo fu· os d'ois. Entre parêntesis: a guns dos seus ouvintes con. ta Catarina.

excursão, deverá extrear na tebol de São Paulo. Tam. I biblia não nos conta nada versarem em voz um tanto - Para quando está pre-
visto o lan\,lJmento (l.a ,suanoite do próximo sábado, bém Fpolis, encontra'se no do "espirro" de Adão) -- Ho. alta. Int,errompeu ,1. sua pa- obra? _

na cidade de Caçador, en· roteiro da agremiação for. je em dia espinhr só é pe. lestra e dirigiu o seg11!nte
frentando na oportunidade mada por verdadeiros ídolos rigoso porque pode espalhar apêlo aos presentes: "Se os

o onze do Clube Atlético do futebol brasileíro. germes doentes. Dr. Birch Senhores que estão ':onver·

Caçadorense. Domingo, dia aconselha não espirrar no sár.do pud:essem se esforçar
13 os Veteranos jogarão lenço ou na mão e sim no ... para ficarem tão silenciosos
en� Curitibanos contra o GOSTA DE CAFÉ1 fogo. A questão é que êJ.e como aqueles outros, que
Independente. Dia 15, os * • deve saber que ninguém estão dormindo, certamente
Veteranos preli-arão em ENTAO PEVA CAFE ZITO

carrega um fogão conSigo! aqueles qUi:' estão realmente
Río do Sul, contra o Atlé. me escutando, fiü'l.riam mui.

I
tira Bancária. Dia 19, a Uma '::.omissão em. Tokio to �atisfeitos."

examina no momento livros
escolares de todos países do

mundo, para saber COllliO o

Jaão é descrito ,e a.presen:
tado' no estrangeiro. Em 420

livros até agora revistos, se

nota um atrazo de 5Ó a 100

anos na demonstração das

Para o govêrno dos .!eíto
res, .:..b.remos algumas hHor.
mações sôbra o autor ,d'e
"Rocamaranha" "Mão ele
Pilão" � outros' ensaios cri
ticos, dr. Almlro Caldejra de
Andrada:
- Membro da Academia

Catarinense ':'e Letras,
.

ad',
mítido em 1959.
- Crítico Literário.

Detentor do "Prêmio
Virgílio Várzd. ", em 1:158
com a novela, "Mão de Pi:
Ião", que ainda permanece
i�· édita, sendo Que a publi
cação está- afeta à Academia
Catarinense de Letras.

- Funcionário <do IBGE
atualmente à dsposição dà
Prereituiü Municipal onde
ocupa as funcões ele Chefe

, \ do Gabinete do Prefeito,
.

- Advogado.
- Es,pi.'ro o lançamento - Professor de Prática

para princípios de 1960. Es- Prática Jur�d!ica na Escola
tando em contacto com os' Técnica de Comércio Sentia
representantes da E-�itora, Pereira." _

Instituto de Aposent,adoria e Pensões
dos :Empregados em Trans,porle e

.Cargas

V A G-A S
Se você não f'êz o Ginásio ainda, tenha a certeza

de faze-lo em doze meses apenas, frequentando as au

las do INSTITUTO D. PEDRO II.

O preparo do ensino que será ministrado a você

foi elaborado cuidadosamente, oferecendo-lhe por isso

garantia para seu êxito nos exames do Artigo 91.

Peça informações na Livraria Anita Garibaldi, na

Praca XV e comprove você mesmo a eficiência do en

f'ino' altamente especializado ministrado pelo INSTI

TUTO D. PEDRO lI, aos candidatos aos exames do

artigo 91.

Institulo de Aposenta�oria e Pensões
dos 'Empregados em Trans,porle e

. (argas
-------------------------------------�------

LIVRO PRESENTE DE AMIGO

Jorge SiJveira
REPRESENTANTE DE LIVROS

EDITAL
Pelo presente edital, notifico a MALVINA THEO·

DOMIRO DA SILVA, viúva de João Francisco da sn.
va Filho, a corrnparecer à Delegacia Regional dêste Ins

tituto, sita à Praça Pereira e Oliveira, Edifício IPAfSE
3° Andar, nesta Capital, a fim de tomar conhecimentõ
da Resol ução do Conselho Fiscal dêste Instituto, cons

tante- do seu processn de pensão NM 20.167.
Plorianópolis, 3 de. novembro de 1960

.';

�.:'QLICE ':r;>ED�RA ,-DE Q'A:4P..AS.
" _ Delegada Regional

,,_.,�.�-i.
Institulo de ·Aposentadoria e Pe�sões
dos .iEmpregadol em Transporte·e

Cargas
REPR'ESENTA.cÃO SÃO PAULO

f

Firma bem organizada com vendedores motoriza-
':A... dos deseja contáto com fabricantes ou produtores que

(iuerem estender suas vendas ao Estado de S. Paulo

(Capital e Interior) bem como aos Estados vizinhos.
Caixa Postal 2059 - São Paulo (Capital).

REGIONAL EM SANTA CATARINA
E.DITAL

O Delegado Regional do INSTITUTO DE APO.
SENTADORIA E PENSõES DOS EMPREGADOS EM

TRANSPQRTES E CARGAS, comunica aos senhores

empregadores e segurados que, face ao disposto no ar·

tigo 68 da Lei, n� 3,807/ de 26 de agôsto de 1960 e no ar·

tigo -226, do Decreto na 48.959·A_, de 19 de setembro de
1960 a taxa de contribuição, para () cál,culo das contri'

buiçÕes devidas a esta Instituição, é de 8% (oito por

cento) e é devida a partir do mês de setembro de 1960.

Florianópolis, 7 de novembro. de 1960
Olice Pedra de Caldas - Pt. 46983

Delegado Regional

MADEIRAS REPRESENTACÃO
� f

Firma tradicional na praça, de São Paulo e adja'
,cências relacionada com as melhores firmas consumi·

doras de madeira de todos os tipos, aceita representação
de serrarias do Paraná e Santa Catarina para madeira

em bruto e caixaria em geral. Amplas possibilidades de

bons negócios, tanto para serrarias novas como tam'

bém para serrarias -antigas. Escrever para "lVIADEIRAS
REPRESENTAÇÃO". À Rua Riachuelo, 275 bO andar -

f;ula 612. São Paulo.

..

VÊM Aí OS V'E1ERANOS PAULISTAS

Josephina Baker enl Ca

ra:as adotou mais uma

criança; é a décina. E' me· ,IIl'ina e tem 18 meses, sen:o
filha de indios. TOid'os os 'fi- Jlhos adotivos ,de Jos,cphine
são de cor e ra�l. diferentes.

REGIONAL EM SANTA CATARINA
EDITAL

O Delegado Regional do I�STITUTO DE APO·
SENTADORIA E PENSõES DOS EMPREGADOS ElVI
TRANSPORTES E CARGAS, comunica aos senhores

empregadQres e segurados que, face ao disposto no ar·

tigo 68 da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960 e no ar·

tigo.226, do 'Decreto nr. 48.959.A, de 19· de setembro de

.,..-----------.'" 1960, a taxa de ,contribuições para o cáJ.culo das con·

tribuicõês devidas a esta Instituição, é de 8% (oito por

cento)-'e é devida a partir ci{j mês de setembro de 1960.

Florianópoiis, 7 -de novembro de 1960
Olice Pedra de Caldas - Pt. 46983

'I Delegado Regional
"�i�SS<S%%SSSSSSS%S%$%SS%%%SS$%%S%%S4%%S%SSSSSS%%$:SS%S%S%Si
INDúSTRIA :SEDIADA NAS PROXIMIDADES DE CAMPINAS _ Estado de

São Paulo _ NECESSITA PARA COMPLETAR O SEU QUADRO DE FUN'

CIONÁRIOS CATEGORIZADOS DOS ELEMEJNTOS ABAIXO:

t � Ceramista
1 _- Chefe[de prOdução
2 • Mecanicos de

manutenção
Com prát�,ca geral de serviços de manutenção, inclusive

serviços de solda, funilaria, serralheria e ferraria.

PUNHO, ENDEREÇADA À CAIXA POSTAL 855 ElVI SÃO PAULO, ESPE.

SABOROS01
SÓ CAFE ZITO
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A Rússia Iri-campeã mundial de
voleibol feminino

'!ti.,
-

..�����-�

RIO. 11 (V. AJ - A sele. I no ginásio "Gilberto Cardo.

ção �inina da URSS le· so" vencendo por 3 a 2, após
vantou ontem, o III Cam· um cotejo 'de rara emoção já
peonato MundLtl de Voleibol, presenciado opelo público es·

conseguindo assim Ia, grande portivo que está acompa·

façanha qUQ é a'.conquísta do nha:ndo o III Mundial Fe. �,
título de tri.camlPeã Mundial minino. Só nos últimos mo· �,

de VoleiboL Jogando contra Ia forte esquipe da Polônia a mentos é que q, seleção po
represe,r,tação ,da União SO' lonesa, devido a um êrro dei

viéti(h, uo:na das mai,s cre· seu técnico, retimda de Mar. �
dennirudas no atual certame' ko) a melhor jogadora da 1

- r;ealizou a primeira ?artida I e�u'iPe) e�regou·se à sele- I fi TENSQES SALARIAIS.
da rodad� de ontep'

�
a noite, çao c�rnpea do mundo. �,S%SS%SSSSSSSSSSSSSSSSSS%S$%S%i%S%,.S,..,..%S%SSSSS%SSSj'zm;�

BOA R�MUNERA·ÇAO

OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR'SE POR CAR'fA DE PRóPRIO

APED ITIVOS ���
�USIC"A DOS :�,
DlAQIAM'I:NTE Ql\s /9ASP8I1S, CIFICANDO CARGOS JÁ OCUPAD(�S, CAPACIDADE, IDADE. E PRE·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Na Assembléia leg.islatl,a ,

Jornais �o Rio: lssem�léia LUlislativa 1Ie.�anta talarina <1rum �a llulria'
"UDN ADMINISTROU 'DEI ANOS NO .ESCURO". FOI SUSPENSA A SESSÃO.

A fim de debater o projeto
-

governamental 329/60,
que cria e reclassifica cargos no Departamento de Es
tradas de Rodagem e dá outras providências, ocupou a
'tribuna o líder do PSD, deputado João Estivalet Pires,.
que estranhou a pressa. da bancada gcvernísta em apro
var tantos projetos que versam sôbre os mais graves
problemas administrativos de Santa Catarina. Criticou'
a apresentação de emendas cuja finalidade principal é
criar novos 'cargos para os cabos eleitorais e onerar

mais ainda o tesouro do nosso Estado. Na oportunidade,
fêz alusão às últimas notícias: sôbre Santa Catarina pu
blícadas nos jornais que se editam no Estado da Guana
bara, que já denominaram a Assembléia catarínense
de Trem da Alegria.

Teceu considerações sõbre a nova nomenclatura' de
cargos, como por exemplo acessor de contabilidade,
acessor de almoxarife -geral, das ofícínas e 1l!áq�i.naal·
Em aparte, o deputado Waldemar Salles, afirmou 'que
vindo de oficinas estranhava tal nomenclatura poi·s co

nhecia mestre, 'Contra-mestre, mas nunca acessor.

Neste momento o sr, Pl"Ii- todo o povo catarinense.
.sidiente teve que suspender Em aparte, 'o deputado

<à sessão tendo em vista o Waldem:;tr SaUas. faiSfsegu
barulho provocado por par, rou que cem a criação" de
lamentares e visitantes e novos cang:os e serviços e

que vinha prejudicando o a constante elevação' de
andamento dos trabalhos.

_ ·padrõesl as despesas se ele.
vam a casa de um billrão
dia cruzeíros.

.

Reiniciada a ses,sa.o,,· -- o Continuando em suas pon.
deputado João Esti"l'!!!!et deiações o deputado João
Pires, declarou cutegoríca, Estival,et Pires declarou que
mente que a aprovação des- o desejo da situação é ma.
tes projetos com, as respec..: nietar a administração pú
tivas emendas tirá ilmpe. blíça, tornando-a rn�ficaz
dir as realizações do

-

go- e desaeredítada perante a
vêrno do sr. Oelso Ramos. opinião púbUc.b,. Em vá,qos
A execução de sua plata, apartes os deputados "Ur
forma de govêrno será pre, Iando BertoU, Antôniõ AI_
judícada pelas nnaíoría even meída foram unanímes em
tual, Na oportunidade, com- reconhecer a pro'Cedêrul'iél
prometeu-se a relacionar das afirmações do .Iíder
todas as novas despesa., e pessect:rsta. Os deputados
os respectivos hutores 'das Fernando Viégas e Mário
emendas para trazer ao Orestes Brusa, em a.pa,rte,
. conheeímento da Ca,&I.i, e tentaram justifiear as me-
dar ao conhecímento de dídas adotadas, pela banca,

da udenista, mas não con,
seguiram.

O deputado João �
del sugeriu b. rormacãc de
uma Comissão Parla�tar
de Inquérito para dar

.

um

baganço na atual sítuacac
de Santa Catarina e de.
monstihr ao povo a fria
realidade dos números.
Concluindo,' o líder pesse,

:dista, afirmou cue a UDN
administrou dez' 'anos no

escuro e agora desejam
críar novos cargosí para Ie
galizar a sitúitção "âõS que
recebsam por' fôlha

.

de' pa,
mento.
BANCADA DO PSP AJU.:
DOU A DERRUBAR EMEN
DA TUPI BARRETO, QUE
PRETENDIA DAR INAMO_
VIBILIDADE AOS- i>ELE�
GADOS REGIONAIS' DE
POLICIA. MAIS' UMA VEZ
A OPOSIÇAO FWOU' {)OM
o PROJETO GOVERNA
MENTAL.,
Foi debatido o projeto

governamental 350/60, que
cria novas Delegacias Re.
gionais de Polcia, institui
'novas Regiões Fiscais de
Armas e dá outras provi
dências.

O deputado Os'ny de Me
deiros Régis ocupou a 'trí.,
burh, para ';;ombátel' as e
mendas que foram apresen
tadas e que visam criar no.
vos cargos e elevar níveis
de vencimentos. '

Analisou (> ptojetQ e atír�
mou que pessoalmente vo

tari,!l contra, pois' h, apre,
vaçao das elUenda.s consti
tui verdadeiro "atentado a

Constituição Estadual que
assegura ao Chefe do' Poder

. .

Executivo o direito de criar
e extinguir ,,,üflg:os.

O orador seguinte. fOi o

deputado Estivalet Pires,
que criticou v-eementementé
a apresentação Idia emenda
que pretende assegurar aos
Delegados Regíonaís de Po
lícia .quando oacharéís, um
díreíto que a Constituiçao
atríbu] -exclusivamente aos

magistrados, ou.seía o· ína,
movibilidade. Entre Os muí,
tos lçargos' que pretendem
criair através (emendas
convém destacar: um de
comissário -em JOinville,.
três,.(le carcereíro, um de
fi'ca1 .ctt· armas. ptecterou-
qut "o PSD aprova o proje
to orjgínal que pretende
atender às reais neeassi;
dades r�:'e Santa Catarina,
mas, não pode cónsentír
aprovação daiS diversas
emendas,

.

atentatórias aos

artigos 27, inciso 3.° e 38
da C.tmst·ituição.
Posta em votação a mate
ria, foram apre íadas ini
cialmente várias emendas
tendo sido aprovadas com

exeção a do deputado 111-
pi Barreto, que pretendia
tornür os Delegados Re,
gionais ínamovíveís quan,
do bachareís. em direito.
:Merece destaque o 'apoio
que a. aposição recebeu doa·
bancada do PSP graças ao

qual- .cónseguíu mais esta
bílhante vitór.ia para os

SABOROSO?
SÓ CAFE ZITa

sentou. Celso Ramos nor
teou sUa campanna eleito.
ral, na base de um pro
grama :realizável e que
consultava os legít,imon
anseios do povo catarinen.
se. Tudo ligado ao fato do

A PADRO:EJRA DO BRASIL

altos íntsrêsses elo nosso
Estad'ó. O projeto. foi iãpro
vado. Na oportunidade os

líderes João lj:stivalet Pires
Evilásio Oaon e José Za
nín, do P8'D, PTB e PDC,
respectivament� em 'nome

d!e suas bancadas fizeram
ldie.claração de voto, �

[ntrevistado oFl"'ãôfür D�engO"RôcãCmabran�'á�'

TendO êste jornal conhecimento de haver retornado �
a esta Capital, o jornalista Martinho Callado Juriior,
Presidente do Diretório Regional do P.D.C. e, ,candidato

da mesma agremiação politica ao cargo de Vice�Gover
nador no pleito de 3 de Outubro último, nossa reporta
gem movimentou.se a fim de colher suas impressões
sóbre O· mesmo.

Como sempre o ilustre líder pedecista, recebeu-nos

com

-

a fid-alguia e o cavalheirismo que lhe são peculia·
res, prontificando-se, desde logo, a reSlPondér as per-

guntas, que 1he fossem dirigidas.
.

.

À primeira pergunta formulada, -como haVIa rece

bido sua Excia. a vitória do Sr. Celso Ramos, ao Govêl'

no de nosso Estado, respondeu.nos o destacada prócer
democrata cristão:,

tS%%·SSSSSSS%S��%SSSSS%SSSS%SSSSS�SSSSSSSSS$

Legionária de Mariã:
Otília Kineeski

A S.S. Virgem é padroei
ra do Brasil sob o título, de
Nossa Senhora Aparectda.
Um antigo manuscrito

existente na basíliJ:l, narra
o aparecimento da ima.
gem l1'e •. S. Apar-ecida do
seguinte modo:
No ano 1719 mais: ou me

nos, foram. pescar Domin
'gps Garcia, João Alves e

FeUpe Pedroso.
La:nçara.m aURs redes Ia,

grande distância, selfil ti_
rar ,peiXe algum.
Em certo momento João

Alves lançand!O sua rêde
tirou o corpo da Senhora,
lançando-a novamente en-

controu a ..f..J./beça. .

Guardou então a inih_
gem, continuanc:'o seu tra_
bafho fez tão a;bunda'l'1te
pescaria que causou admi
raçâo a .todos.
Felipe Pedro�o conservou

a imag�m por seis anos em

sua residên::ia.
Depois. d!eu.a a seu filho
O povo se reunia em tor,

no da Virgem para rezar o

terço e outras devoções.
Milagres se realizaram,

dentre êles o milagre lã'as
velas.

Casos ,semelhantes. se

repetiram laté chegal'E!tllli ao
�onhecimento do Padre
José Alves de Vilela: .ário
de Guaratingue tá. I

Este auxiliado pelos rSie
votos da imagem construi.
ram uma pequena ca·pe.1a.
No dia 26 '�e julho 1��,

foi resada ,a primeilh, mis
sa na dita capela pelo ml!s
mo padre. (Pe. Vilela).
Dêsde êstes teunpos até

n�gos dias a Virgem A»a.
rec�':I. tem �sLdol venerada
por tOi7'os Os brasilêIros
che5hndo ao título de

RAINHA DO BRASIL,

sistema de fôrças políti
cas em que se apoiou, e a

forte tendência oposiciO
nista do povo, vaticinava,
sem sombra de dúvida, a

expressiva vantagem ,elei
toral obtida pelo candida.
to Celso Ramos.

um maior crescimento das
hosteé' pedecistas no Es
tado?

.

- Sim, ao Partido De�
mocrata Cristão, pela ex

celência de sua doutrina e

por seus superiores princi_
pias programáticos, está
l'e['zrvado papel preponde.
.:rante na vida; política na

ci0E-al. Dai a mip.ha dispo
siglt0 de ir ao encontro do
eleitorado, para conela_
mar a todos homens de
bem, a cerrar fileiras sob
o estandarte gloriOSO da
democracia cristão. Den
tro deste eé'pírito de luta,
prcorrerei tdas as regiõe�
de Santa Catarina, levan
do a nOSSa mensagtlm re.

novadora.
- Qual a posição do

P.D.C. em face ao govêrno
Celso �amos?
- A colaboração que

daremofl aO novo govêrno,

o autor da novela "Rocamaranha", que será lançada brevemente pela Editôra
Globo de Pôrto Alegre, Dr. Almíro Caldeira de Andrada, no centro, com o

repórtçr, prestando declarações. Acompanham na fato, a esquerda, o jorna
lista c' escritor Salim Miguel; a direita, I o !Sr. Telomo Soares da filial da

.
'I "Globo em :Plol'Íanópolis. (LEIA ENTREVISTA NA PÁGINA 11) .

.

O homicídiO do EdUício fASE
'. ... Martin�o Ca"a�o: sellsivel am�lia�ão �os �ua�ros �e�ecistas

IDUAS VElES ADIADO O JULGAM�NTO; Sem ambição, sem ressentimento, es tarei firme com o meu Partido para ajudar Celso Ra-
P�R� JANEIRO A 'EMPOLGANJE mos no seu granie_programa de GoYêrno. Assim afirmo,u a êste jornal Of líder democrata cris-
SESSAO NO. TRIBUNAL DO JU,I _ Ião Martinho Callado Junior

'

° julgamento do -major :cando o seu estado ,die sau. .

Hamilton Pinto 'StOCC,9, foi de, o juíz indefiriu o pe- - "Não foi para mim
adiado duas vezes �nêstes di/dio, visto -o réu ter um surprêl::a a vitória de nos-

últimos ,dias. outro defensor, no caso () so candid�to, Sr. Celso

Recór,:l]a.,se, que ._.) refe- dr. Ni1ton Cherem. �,
.

Ramos. Sabia com antec-e,
rido médi''::o e militar; foi Diante dá atitudle do M.M. dência e pelos cont.actos

denunciado pela �romo�o� Juiz, êst.e último rel1tlnçiol1 que havia feito, o resulta_

ria :Pública da Capjtal, co- do mandato 'que o r�u' lhe do seria êste que se apre.

mo mathdor' do dr. �nio havia ;conf�rido. 'Apesar
Dib Mussj, na tinfdfeíd:o dia, idiesta sit\].ação, o t�iibunal
19 de marco de 1959, por do Júri, f·oi convocado para
v o 1 t a dàs 14,30 horas, o d.h. marcado, só- não ha

quandio o militar, entroc vend!o a sessão, pelà falta
inopinadamente no gabine- de alguns component,es 40
et de trabalho 1::'0 dr. Mussi corpo de jurados,

.

sendo
de trabalho do dr. Mussl, fixada UJm!a outra iiO'llVO�

no e�'ificio IPASE, alveja'Il� -cação, para ontem, dia 12.
,d'o-o com diversos dispar08 Tan'Íbém ontem, Iiáó foi
de revólver, tendo a vítima possível a reaUzaçl3,o do
falecido horas mais tarde espeIlado julgament9. Na
no Hospital de Caridade. sessão, o dll'. Dalmo Bas-
Além do alcance e da r·e, tOiS, apreCioU u moutro re.

per:ussão dos fatos, o pro. querimento do ':lir. ·ltaette
ceRSO -Judicial, instaurado Munhoz, reaflrmando o seu
na 2.a Vara tI:\. Capital, pedido de adiame�to, e

v�m despertaIll10 o
.
lnte- mesmo porque o réu'l),avia

rêsse dos meios jurídicos o ficado sem defen�or. A
sociais do nosso, Esta.do, promotoria pública, �ã. Réa
pois 'ri-uas grrundes figuras soa do dr. Hélio s�nõ.�ti
da tribuna criminal, o dr. de Oliveira,' concorldou )com
João Romeiro Neto, na a- o pedido, oeasionan�o isto,
cusação, e o :�r. Laerte Mu, um novo adibmentó.
nhoz defe-sa, estarão se Diante disto, podénios a·

defrom.l.úl<lo. purar lupto !lS autor:idjl«..�s
O dr. Dalmo Bastos, jui� "Judiciais, que o julga,menw

substituto da referida Va. do major Hamilton. stoc�o,
ra, havia marca.d'o o,--talga- -será efetuado sómente êm
mento do réu, para o dia janeiro do próximo' ano,
10 p.,p. Como o af:l:vog9.dG quando ,se iniciarão as ses_

Laerte :Munhoz, pettiu a- sQ.es regulares do Tribunal

õ,umAgrâtleClmeõtô Jii. convi�
Deus chamou a si GIOVANNI PASQUALINO FA

RACO, no dia 10 de novembro, aos 45 anos de idade;
confortado com os sacramentos da Igreja.

Rogai por êle, a fim de que encontre a plenitude da

paz à qual aspirava tão intensamente.
A Mis.sa dos funerais foi celebl1ada na Igreja de

São Francisco.
O sepultamento teve lugar nO' cemitério de Ita

corobi.
Rogai por aquêles que ficaram e ajudai-os com a

vossa amizade. -

Uma Missa, com comunhão, será .celebrada na Ca
tedral Metropolitana, ria dia 17 às 7 hO'ras.

Outra Missa, -com .comunhão, será celebrada na

Matriz de São Luiz (Paróquia da Pedra Grande), no

dia 18 às ·8 horas, oferecida pelO' Vigário, Revmo. P.
Justino.

A família enlutada convida parentes e amigos a

partici.par dessas Santas Missas. A'Prove�ta a o.portuni
dade para agradecer a IS. Exa. Revma. D. Frei Felído .

'Vasconcelos, ào Dr. Polydoro' Santiago, ao Diretor e

1<'UI1C ionários do Departamento Estadual de Estatísti-ca,
ao Presidente e demais membros da_ Associação Comer
cial à Venerável Ordem Terceira/' de S. Fr�ncisco, a

tod�s os sacerdotes que o assistiram, aOs participantes
do CÔ1'O na Missa dos funerais, aos que acompanharam
as exéquias, especialmente durante a noite, aos que

.. compare.ceram ao cemitério, à imprensa que �oticiou o

falecimento, a todos enfim, sem exceção, que de qual.
quer. forma, através de sua presença Ou enviando tlô
res 'e telegramas, trouxeram confôrio no doloroso
transe.

Como recebeu
.

V.
Excia. a sua votação?
- Em face da minha

precária situação � saú.
de, que me impo&sibilij;ou
de desenvolver a 'campa.
nha, já previamente ela
borada pelos órgãos diri
gentes de meu Partido,
auspiciosamente recebi ês.
te resultado, porque êles
traduzem, pela soma dos
sufrágios obtidos, sensível
ampliação dos quadro9 pe
decistas em nosso Etado.
- Acredita V. Excia. em

face o resultado do último
pleito, na possibilidade de

.- r:

será dentro do mais eleva-
do espírito público e na /'�
base do protocolo firmado,
entre o Partido Democra.
ta Cristão e o futuro go.
vernador. Aliás, o gover
nador eleito em sua signi_
ficativa en,1Jrevista cOIllc-e.
'dida a imprensa de&ta Ca
pital, deixou claro que go_
vernará, na base dos Par.
tidos que o elegeram,

- O P.D.C. tomará me

didas drásticas contra· os

que violaram'a linha par
tidária?

- Conforme já foi am�

pIamente noticiado, o Di
Tetório Regional do Parti_
do desligou das fileirao
partidárias alguns q u f'
mais exal'cebaram na cam

panh'1. contra a linha tra
çada pela Convenção Re
gional. Ao reassumir a

Pr·esidência do P.D.C. ca�

tarinense, não só acatarei,
como efetivarei emas me-

'

didas,. com as necessanas
providên'cias junto ao Tri_
bunal Regional Eleitoral.
Entret.;mto, a oportunida.
de dessas deliberações pu·
nitiva�' já passou, -e daqUi
por diante, só sá um pen
samento animando a todos
os membros do Diretório
Regional, é congraçar os

pedecistas catarinense&, vi
sando a consolidaQão do
Partido e a expanção má
xima de nossos ideais em
terras catarinem'es.
- Poderia V. Excia. nos

informar se já existem
nomes indiêados para os

cargos que por fôrça do
protocolo, c a b e r ã o ao

P.D.C.?
- Conforme é de conhe,

cimento público, o meu

Pa,rtido, em memorável
Convenção Regional. rea_
lizada nesta Capital, hou·
ve por bem indicar meu
modesto nome para o Ieva.
do 'cargo de Secretário da
Educação dGé�te Estado,
no futuro Govêrno. Sem
ambição, sem ressenti
mento, estarei firme co

meu Partido para ajudar
Gelso Ramos no seu gran.
de programa de gc�rno.

(

CONVITE
A SOCIEDADE DE AMA_

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

solenidade de instálação
da Sa. Exposição de Or�
quídeas,' a ser realizada no
dia 13 de novembro próxi_
mo, às 10 horafl, nos Sa_
lões do Clube 12 de Agôs.
to,

A COMISSÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


