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ISentindo-se com escrúpulos de deixar a seu suces-

sor encargos de grande monta com a sanção integral à

Lei da Paridade (funcionários poderiam chegar a rece-Iber até Cr$ 800 mil), o Sr. Juscelino Kubitschek vetou

quatro dispositivos do projeto que lhe foi entregue pelo
-Senado.

O ato se revestiu de solenidade, tendo sido reali

zado no Palácio da Alvorada, com a presença de ele

vado número de congressistas e outras aftas autorida

des civis e militares. Os autógrafos do Senado foram

-entregues ao chefe do govêrno pelo sr. Edgard Maga
lhães, subchefe da Casa Civil.

OS VETQS
Cr$ 47 mil e os dos dele
gados de Polícia em Cr�
41 mil, "aplicando-se a ês.
tes as referências horí
zontaía correspondentes ac

nível 18".

São os seguintes os dís
positivos vetados no pro ..

jeto que iguala o� v�n.ci
men tos dos nmotonartos
civis e militares da União:
Parágrafo único do arti

go 30 - Vetado total
mente: "Nenhum servidor
uúblíco civil ou militar,
ativo ou inativo, poderá
perceber no país, em cada
exercício a título de re,

muneracão ou vencimen
to, ímportãncta superior à
atribuida anualmente aos

ministros de E['�ado, res

salvados os direitos já ad
quiridos".
No artigo 8.0, vetada a

expressão assinalada: "0-:
vencimentos de prof'es ,

l!.Jres catedráticos do ensi
no superior, e do Colégio
Pedro II são fixados em

�------------�---------�------------

No urtigo 10.0, vetada a

expressão assinalada: "Os
c argos de consultor j uridí,
co dos ministérios e do
:ceparLamento Admínís,
tratívo do Serviço Público,
elo de provimento efetivo
e de livre nomeação do
presidente da RepÚblica,
nos têrrnos do artigo 1.0
do decreto-lei 11.0 8.564, de
7 de janeiro de 1946".

. Artigo 16.0, vetado total,
mente: "As vantagens fi
nanceiras desta lei serão
devidas a partir de l.0 de
julho de 1960".
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�screvem-nos :

"Membro da UDN desde sua fundação, faço agora

parte dos correltgionários que se envergonham do Par

tido. Não estamos .$abendo perder. Somos ignorflntes da

democracia, pois pe-rdt\r ou ganhar é da sua essência. :E
nós sómente sabemos gânhar. O que está acontecendo
prova também que os que mais se serviram da UDN
não têm a mínima consideração pelo nome da agremiá
çâo, por que se tivessem decerto que o estimariam e'
respeitariam. Não deixariam que êsse nome andasse por
aí mais sujo do que pau de galinheiro, sendo atê odia
do pelo povo, por causa das misérias do governo e da
Assembléia.

I

Mas, se esses que politicament.e tudo devem à UDN
não sabem defendê-la e prestigiá-la, como ·podem espe
tar que Jânio Quadros morra de amores pela UDN, se

ele nem é nem nunca foi udenísta.
Os mesmos que aqui estão enterrando essa legenda,

antes gloriosa e hoje desmoralizada, enchem a boca pa
ra dizer que Jânio vingará a derrota. de Irineu. Porque
vingar? Pela UDN? Por esse partfdo que perdeu a mo

ral e a vergonha? Jânio sempre quís distância da UDN,
e agora mais razão tem para querer mais· distância
ainda, porque se a.poiar os udenistas aproveitadores do
Santa Catarina eStará perdido.

Era o recado que desejava pubhcar, como desabafo,
Porto-União, 20 -- novembro - 60.

JG.ANDRADE.
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pois nao lhes e proprio c

I . Ie e co�rq�: ���o��'e, Cels?, c
, que detem e a coragem de

enrrentá-ãos, arrancar-lhes
a máscara, pô-los a nu, he-

Andanças de recuperação diondamente a nu.

das forças exauridas nas E é isso que deves ao po·
andanças da vitória �ê� te vo, pois que êle creu em

poupando "el1gonhoslsslmo ti.

espetáculo. .

Não tanto 1Lra que se
Sem dúv�:j_'a, mal .de :mm· lhe facilite a vida barateio

tos consolo e, pois 9ue.em lhe o pão e desap�rte-Ihe c

plal;lJ.s outras tambem ISSO cinto, mas para reincutir·
vai acontecendo. lhe a fé no regime que lhe
Não espanta a histeria. é ':;:'ompatível por lhe asse

panamenha r.·em 1:; rosnan- gurar r:l. cligni'�ade humar.a
te azáfama em torno da Eles tOIm;aram freio l1C

carni<,.!:i. r.,em a fúria húni· descontrole ·da derrota .e

ca sôbre o erário, pois .na. consciência do desas·
outra coisa não era de se tre. Rosnam, saqueiam, trio
esperar, Espanta siJJ:n. e vexa pudiam. Chega-lhe o relhe
e desanima a .apatIa ,com da lei. Expulsa-os do tem·
que tudo isso está. sendo pIo '::'0 Povo por todos o�

recebtdo como se mcorpo- me1s legais, 'cm toclas b�
lP�.j·O já' fôra aos nos��s armas políticas, em todas
precários costumes pobtl· as faces morais.
coso Assusta mesmo, >p�r Faze-o que jUizes aindá
nela haver um quê da aC�I- os ha em Berlim.

'

tacão fatalista que conduz Terás edificado mais so

os· povos pela trilha da lidamente, QUe er!g·U�"ldo
descrençà às ditaduras. piramides, pois que estas
Quando' muito, eis que mudas estão e os faraós

pass·a uma anedota ferina e olvidados, mas a palavl� -do
irreverente, ao invés do Galileu ainda ilumina o

protesto iraJ�o, da turbu- mundo.
1 lência do as·;o. Alivia, de- E deixá-lo uivar à lua os

� sopila mas também anue. que hoje rosnam e itl.dram.

.J.:;iTIii1::�i�!ra�E:%A::é%;Er{�!,g!:!ru,

0:11'0 Celso.

ALA-MOÇA
PARTIDO SOCIAL DEMQ'CRATI'(O

CONVITE
A Ala Moca do Partido Social Democrático

convida as autoridades e o povo em geral e

os. demais Partidos coligados para a suculen
ta churrascada que será efetuada no prOXI
mo dia 30, ·às 21 horas, no Iate Clube, em ho

menagem aos senhores Celso Ramos e Doutel
de Andrade" respectivamente governador e

. vice .governador eleitos.
As listas de adesão poderão ser encontradas

nesta Redação, Rádio Guarujá e com os ele
mentos da Ala Moça! O Preço é cr$ 300,00.

Univerisidade de Santa Calarina
APROVADO PARECER FAVORAVEL, DO
DEPUTADO LENOIR VARGAS FERRE!:"
RA, NA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DA
CÂMARA.

Tendo ínicío hoje, elia �5
de novembro no Quartel
do 14.0 Batalhão de Caca
dores, a INSPEÇÃO D-E:
SAÚDE e SELECÁO Idlos
Conscritos da Classe de
1942, residentes nos MU:1i
cípíos de FLORIANóPOLIS
SÃO JOSE' e BIGUACú e
que deverão fazer o ·SER
VIÇO MILITAR no próxjmo
ano;

- embora a referida Sj)
LEÇÃO se prolongu-e até
o dia 15 de dezembro pro
ximo;

Santa Catarina.
O parecer daquele nos

so . ilust.re representante
foi aprovado por unanimi-

dade, devendo agora o

prOCeU3? ser encaminhado
as cormssoes de Finanças
e Orçamentos, para em

seguida, ir ao plenário.

A CHEFIA DA 16.a CIR·
CUNSCRICÃO DE RECRU
TAMENTÕ LEMBRA (J. ne

cessíd'ade de todos os con-
vocados ..se apresentarem

nos \pr�meiros ·dias do pra
zo acima marcado.
Todos os CONSCRITOS

'da referida Olasse, isto é,
os nascidos em 1942 e os de
CJasses anteriores, ainda em
débito com o SERVICO
MILITAR e que não com-

. parecerem às f. provas de
seleção e à Inspeção de
sadue, -serão declarados
"REFRATÁRIOS".

Colônia de Férias do Professorl
Pedra Fundamental'�

Finalmente hoje, dia 25
de novembro, data consa

grada ao Estado de Santa
Catarina, a Aseoclaçâo dos
Professôres vê realizado
mais um acontecimento
que a orgulha pelo amor e

dedicação qUe empreende
a classe; em favor de' seus
colegas. Finalmente hoje

. será lançada a pedra fun
damental da Colônia de
Féria� do Professor, pois
a Prefeitura Municipal a

caba de demarcar uma be
la área de terra em Ca_
naSVlelras para a futura
casa ·de férias do Profes
sor.

Esta Colônia de Férias
se destina não somente à
recreacão como a Cur�0s
de Férias e se estende
também às crianças de
nossas esçolas, qu� pode
rão usá.la, quando acom_

panhada[' de suas profes
sôras, para passeios, ou
mesmo reuniões sociais ou
de estudo - lar e escola
não ��e separam; assim co
mo crianças e professores.
A solenidade qUe conta_

rá com a presença do
Exmo. Sr. Prefeito Osval-

do Machado, realizar-secá
às 11 horas, quando se da
rá of'ícíalmenta- a entrega
do terreno e: reepectíva
planta, à Presidente da
Associação dos Professôres
Exma. Sra. D. Alaide Sar-
dá Amori)n.,. .

- Nesta ocasião' será fin_
cada a primeira pedra
marc? inici.al de um gran�
de traba1ho da As['ociação
em fa"Jr de seus membros
e da-s crianças 1"Ie Florianó
polis.
Aqui, faz a Associação,

um extensivro agradeci
ment.o a todos que de uma
forma ou de outra já de_
ram ['ua valiosa colabora
ção expontânea para esta
calnpanha, que nós con
fessamos útil e neces.
sária.
Não citaremos nomes

para não incorrer em fa-
lhas.

,

De outro lado, apela pa
ra os membros da Associa
ção, no sentido de inicia.
·rem desde já, Ur!l ativo
movimento para que em

breve, possamos edificar
ali, o que de futuro E"er
virá a todos, professôres e
alunos.

.

Seminário Trouxe Povo Para
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Debater Problemas

Aqui vemos um aspecto de uma das vinte e duaa reuruoes informais do Se.
�. minário Sôcío-Econômlco, e realizadas em um dos municípios do Estado. O

povo, através de seus representantes de classes, partícípou, debateu, discutiu
e apresentou soluções para. a conjuntura sócio-econômica de Santa, Catarina..'

:i Desses contactos resultou o documento final, já elaborado, e que todos os

"participantes do� enconteos anteriores o apreciarão em Florianópolis, de 3
a 6 de dezembro próximo

"Represenlan:tes do Japão, Polônia,
Paraguai, Holanda, Itália e Embaixador do
Checoslováquial na Capital IChileConfirmaram- sua vinda répresentlmte da embaixa

à capital catarínense nos da do Paraguai; cônsul da
dJJS em que se realizarão Itália sr. Gabriele Asinari soalmenle •.Os trabalhos da última fase di San Marzano, reprasen-
'co Seminário Sócio-Econô- tando a embaíxaóía r:l:e seu
.mico de Santa Catarina, os país, no Brasil; sr. Hans
81's. Kaczmarczuk Tadeucz, Hoogc, adido comsrcíal da
a-lido comercial da repre- embaixada dos Países Baí
sentacão da Polônia, mo xos. Referidas personalída
país; -sr. Koshíro Fujii, 1.0 des partieíparão do coricla
secretário da Legação do ve como convidados, reia
Japão e seu assessor. sr, firmando, com sua presen
Ishigami; sr. otto Hlava- ça, a transcendental impor-

. cek, avjido comercial da re- tãncja do empreendimento
presentação da Ohecoslová- que tanta atenção vem des-
qula ; sr. Benjamin Troche, pertando em todo o país.

.Mario OUnger Confessa: Pimenta não
é Colírio .... ' Rôlo ('o,mpressor da ,Pró
pria Bancada o Asfixiou Votou
Contra UDN e Não é Traidor- O Mes
mo Veneno ...
Na sessão de ôntem, na

As s � m b I é i a Legislati
va, quando era apreciado
o parecer exarado ao otí.,
cio n? 28/60, da Câmara
Municipal de Vidal Ramos,
transmitindo ao Poder
Legislativo moção de pro
testo referente à vincula
ção daquele município à
comarca de Ituporanga, o

deputado udenísta Mario
Olinger foi à tribuna de_
fender-se das a.sosacadilhas·
de trafdor que lhe estavam
imputando, em Brusque.
Dedaro.u que vot.ou con_

tra o projeto de origem
parlamentar, que ligava
Vidal Ramos à comarca de
Ituporanga, havendo feito,
inclusive, declaração. de
voto.

A um aparte do deputa
do Evilasio Caon, de que
então a UDN tinha vota_
do também aquele proje_
to de afogadilho, não
dando ao orador nem se_

quer tempo de est.udá_Io
detidamente e conseguir
o apolO de uua bancada
para votar contra, o . sr.
Mario Olinger confirmou a
exatidão do aparte. E o
fazia, colocando_se assim
contrR. sua bancada em
virtude de sua poslçao,
por callsa da própria ati
tude de seu grupo parla
mentar, deixar-lhe numa
posição terrível, poi� a úl
tima vez que fôra a Brus_.
que fôra acoimado de

traidor inclusive por um

órgão' da imprensa local.
Porísso - continuou

aproveitava aquela opor ,

tunidade para por pingos
nos ii e fixar sua posição
para qUe dúvidas não mais
houvessem. Deu a entender,
o parlamentar, claramen
.te e sem rebuços, que sua

própria bancada o deixara
mal, e que o veneno que
ela vem usando, atingiu
duramente um seu próprio
componente. -

Deve o sr. Mario Olinger
haver -se compenetrado,
pelo tom lamentoso de
['2U discurso, de que pi
ment.a nos outros não é
mesmo colírio,.,

"0 ESTADO"

A Comissão de Educação
da Câmara Federal, em
eua reunião de anteontem
aprovou por unanimidade
de votos parecer favorável
à criacão da Universidade
de Santa Catarina. Foi re
lator do projeto o deputa,
do Lenóír Vargas Ferreira,
da bancada do' PSD de
nosso Estado .

Com mais êsse passo da.
do em prol da Universida
de, tudo leva a crer que
dentro em dias o projeto
estará aprovado e levado à,
sanção do sr. Presidente
da República.
O Professor Luiz Osval;

do D'Acampara recebeu
do Deputado LENOIR
VARGAS FERREIRA We,J
tern comunicando que re,
latou ontem na Comissão
de Educação da Câmara
dos Deputados, da qual é
membro, o processo de
criação da Universidade de

_ ,_

ATENÇÃO MOCIDADIE CATARINENSE
UMA NOTA DA 16.i (a R.

Virá Pes-

·:S�minário
Oernbaíxador do Chile

em nosso pais, sr. I\.tlUl Ba
zan D'Avita confirmou vi
rá pessoalmente participar
nos trabalhos da última
fase do Seminário Sócio
Econômico, a verificar-se
em ,princi·pios de dezembro
vindouro" lna caP:i�1 do
EscLl::o. A presença do ti
tular da smbaixada do país
vísínho dá uma idéia �0!11·
pleta da importância do
conclave idealizado pelo sr,
Celso Ramos, e Que revelou
a verdadehla face dos pro
blemas catarinenses e as

soluções ídeajs para Os
mesmos.

ISEB' se Fará
-

,Represenlar . no

.Seminário
o Insituto SUPerior de

Estudos Brasileiros - ISEB
- se fará pr.esente ao strra.
balhos do Seminário Sócio
Econômico, como convida
do, havendo confirmado a
vind'a Ide seu representante,
da. Marila, Thetis Nunes,
as,sessora técnica daquele
orgão, e que estará em

Florianópolis nas vésperas
-do início ela primeira reu
nião do conclave.

Es virtude de o,� de
hoje Sé'r considerado feria" D· t d SESIdo estadufaI, i'nsM-tutuido Ire ores opelo decreto-lei de 12 de ;

julho de 1.938, em homena"Nacl"onal em Fpoll"sgem ao 'dIa de Santa Ca-
tarina, padroeira do Esta· ..

.d'o, não daremos expe;dien- .

RatlflcaralD: sy� pre,se_n-
te motivo porque não' cir- ç.��, po. Semmano SOClO
cularemos amanhã, vultan- �..0nomlC0 de Santa 9a.ta
do I"., fezê-Io somente 1110

llna os drs. Aulus Sevl1nlUS
próximo dia 27 -dOlfili'ngo d� Vascon�ellos .

e Nelson
-

'
__

o

_ .' Prtta MartIm" Ilhretores 'd'a

[li-
MADEIRAS PARA

�
Divisão de DelegaCias Re-

CONSTRUCÃO
>

gionai� e
.

da Divisão de
. IntercamblO elo SESI Na-I R M A OS 81 TENCOURT clonaI; devendo chegar a

(AI\ 8ADA.Ó . rONF IflO? estia. capital em data ime--,,"'fICO DfPÓSITO DAMIANI. d'iatamente anterior ao iní-
A ." --'ô cio ,do conclave,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO ESTADO" O MAIS ANTIGO UlAIUO 0.1 SANTA CATARINAFlorianópolis, Sexta-feira, 25 ele Novembro dé 1960
-------------------------------------------------------------------------------���_,�----------------------------------------------

- ANIVERSARIOS
: 1 transferindo-o para a Reser-

Sr. José Caldeira de AndraJda va Remunerada.
Ao distinto casal e seus

familiares, nosso svotos de
felicidades.

Folgamos em registrar, na
data de hoje, o trans 'urso
do aniversário natalício do

nosso prezado e distinto
conterrâneo Sr .José CaM!ei,
ra de Andrada, destacado
funcionário do Departamen
to dos Correios e Telegrafos,
em nossa Capíííal, e pessoa
muito erlacíonada nos meios
sociais.
Cavalheiro distinto, pos

suídor de elevados predica
dos ,de coração e de caraterj
o aniversariante ver-se-á
cercado de expressivías mani

festações de apreço, às quais,
prazarosamente nos assola
mos, apresentado-lhes com os

nossos cumprimentos os
nossos votos de felicidad'es,
junto aos da Exma. Família.
FAZEM ANOS HOJE:

- sr. Luiz Henrique Fernan
• des eira, Rosa

sr. Adi Catarjnense da
Silva

sr, Vitor Fontes
srta. Idelfisa Santos
sr, Francisco Barreto

- srta. Heloisa Bonnassís
- sr. Rui Hoffmann
- srta. Olga Brust
- sr. Fernando 'da Luz Paiva

BODAS DE OURO

Pachoal e Nicolau Apóstolo
InidJ'Jos na vida literá

ria ainda cedo, logo despon
taram/ como dínâmjcos, fun
dando <I Revista LITORAL,
que vem ganhando terreno
a ';ada número que sa1': Nes
ta folha, durante lalgum I
tempo 'c\'irigiram o extinto I
Bupleenento Literário,

sem--,pre se havendo co mdistín
ção. Muito embora sem te
rem produzido muito, Os seus
trabalhos são tidos, como de
real valor, porque sinteti
zam o movimento dos moços
nos meandros da literatura
neste Esta'd:, mormente na

<Japial.
No dia de amanhã, que

assinala a sua data natalí

cia, serão alvos das mais
carinhosas, demonstracõe de
apreço e estima por parte de I

seu largo cículo de amigos e
I

admíratíores,

IOs de O ESTADO, que os
tem na conta de seus

,gran-jdes amigos, associa-se às
homenagens de que forem
alvos e formulam-lhes votos
de peernes felicitifades.

'Comemora amanhã suas 1.0 Ten. Lázaro Bartolomeu
bodas de ouro, o distinto Há poucos dias o Presí- !
casal sr. Dario J. Ourlques e dente da República, assinou

I

D. Juventina Vieira Ouri- O Tenente Lá�J:1.ro, tomou'
ques, elementos destacados parte na Begunda Grande Iem Os nosos meios sociais e Guerra, esteve embarcado em

"cultuitaís. diversos navios da Armada
,O feliz '�asal, na data que f:z �ma viagemi de instru-Ilhe é tão grata, s-erá alvo çao a bordo do ex-Navio

das mais carinhosas demons- Escola Duque de Caxias, vi-
I

trações !àe apreço e es�ima sítanto vinte e oito países,
por parte 'ele seu vasto

cír-Iculos de tamtgos e admira
dores.
Será ceIebrada, em ação de

graças, às 7 horas, na Cate
dral Metropolitana, missa, a

que estão sendo convidadOS
todos os seus parentes e pes
soas de suas -reJ.la,ções.
E' filho do casal o sr. Pro

cópio Dario Ouriqucs, Con
tador do Instituto de Apo-
sentadoria e Pensões
Comerciários.

.

f
'As muitas homenagens. :

que for, alvo, juntamos as Inossas com votos de perenes
felicidades.

BODAS DE PRATA
No dia de am1alnhã, come

mora, entre a alegria dos
seus famiilares, suas bodas
'd'e :prata, o feliz leasal, sr.

Dario J. Ouriques, Contador
do I.A.P.C. e SAMDU, e d.
Ondina Fernfandes Ouriques,
elementos destacod sri'a so

ciedade local.
Ná oportufi.Í'ó:ade, seus fi�

lhos Norton., Maria de Lour
des e TeIma mandarão rezar

lUlSsa ,em ação ,de graças, »,1;.
Catedral Metropolitana, às
7 horas.
Der:reto promovendo ao posto
de Primeiro Tenente o Sub�
Oficial Lázaro Bartolomeu, e

."..

confecimentos Soe/ais

SUELY PEREIRA E' A MO- I'RENA BONITA QUE RE

PRESENTARA' NO CERTA
ME "MISS ELEGANTE

BANGU", A CIDADE DE.
ITAJAI'

17 - Está clneulando em

nossa Capital, o dr. Roge-
- - x - -

rio Fonte víana K.ord. De-
12 - O dr. Mariano Aze- sejamos ao ilustre Senhor,

vedo Santos, um ,l1os_ res- felfcidades. I
ponsáveis pela construçâo
do Edifício CJ�.,tão e Secco, r -

S lchecos em vl·sl-Ia ao 18 f'
:.:nt,"�e.:e:::!: ,,;; lIam�eoe II .' .11.

.vedo Santos Jantava � �o Os integrantes das equi- lhetos de propaganda e de nmo
..

e quarto. m.asculmo, oresturante do Querencl'a de valei da 'I'checoslo- ensinamentos sobre .como Instituto Brasileiro do Ca-. I pes
'f' d D G 1Palace acompanhado dos' váquia que disputaram os preparar um bom cafe. .

e, na pessoa o r. � son
srs Alvaro Catão, Luiz I campe�natos mundiais fe- CAFÉ PARA OS CAM- Adzevedo, �dhAefe. do gdabmelteFernando Secco e sll�. Wol-' ..

e masculino nesta PEõES a presi encra . aque a
• . I Hl lFl Lfl O c ,

tarcui f
A

trney C. Oliveira, Raul Cal- Capital, depois de terem

I
Os atletas que partici- adu arqtuad, Ih ez

�C efn, regdadas, Senhora Helena Gon- saboreado, no "stand" que para� .

dos can:peonatos as me a as
.

a e o
din

o IBC instalou no Mara- mundiais de volíbol mas- Brasil", aos russos, cam-

canã e no Estádio Caio culino e feminino tiveram pões masculino e trí-cam,
- - x - - ) Martins, o deliciosa cafêzi- à su� disposição, em Caio peões femininos, medalhas

13 - Completa hoje dois nho preparado à maneira Mar!ll1s, local da conc_en: de ouro tcheco-es lová,
t

-

M cos vice-masculino, me-anos de bons serviços a

I
brasileira, demonstraram raçao, e no �ra'canazl-nossa cidade, o confortável desejos de se inteirar do �1ho, onde se realIzar,am 0:-; dalhas de prata, e aos ru

Querêneia Palace Hotel -

preparo da bedida. Para .lOg?S, completo serviço de menos, terceiro colocados,
Cumprimentamos aos Di- ,ü;so, estiveram em visit« café forn�cldo .tpelo I�C. medalhas de bronze. Ao
retores da Firma Sociedade ao Instituto Brasileiro do Nesses dOIS locais funcio- "six" feminino do Japão,

"st ds" d d detentor do vice campeoCafé, onde foram recebidos naram s an s e egus- -,-,

pelo presidente Adolpho tação, fornecendo cafezi- nato, o IBC entregou me

Becker e diretores da au- nho à moda brasileira para dalhas de prata, enquanto
todos os atletas. que a seleção feminina da

T,checo-Esloviáq u,ia recebeu
medalhas "Café 'do Brasil",
em bronze.

"'�x:}
����;iJ§'��

U{���

--x--

I - Alvaro Catão e Fer
nando Seeeo vão presentear '

a Cidade, com um edifício
de quinze andares

--x--

2 - Hoje é dia de- Santa
Catarina - Logo mais, os

fiéais estarão acornpanhan-
\

do I.� tra'�:icional procissão.
--x--

3 - O Clube dos- Logis-

Miryafil .=:.: x - - 19 -- Ligia Moellmann,
deu show de elegância cir

culando no' Comércio com

saia de gabardine azulão

--x--

15 - Os srs: Celso Ra
mos c Doutel Ide Andrade

eleitos ,.g'overna,dor- e vice

governador, receberão os

seus respectivos diplomas
no próximo dia 30, em so

lenidade IIlOS salões nobre'
da FaculdaJde de Direito

tas vai patrocinar
de Natal

--x--

4 - Amanhã, nos salões
do Clube Doze de Agosto,
acontecerá a festa das
"Nações Unidas" - A fes
ta em questão, já foi rea

lill..\,eJa nos salões do Clube
6de Janeiro obtendo gran-

festas

de aceitação
--x":""'-

5 - Estamos infermados
de que a festa de quinze
anos de Mi�yam Luz, será
sem dúvida um grande a

contecimento. Miryam re- :cepcionará seus convídados 1

nos salões do Querência
j

Palace
--x-- I

6 - A Cidade vai ganhar
uma nova majestade que é,
"Rainha do Verão"

I
--x-- J

7 - Alvaro Catão, Luiz

IFernando Secco e Senhora
e a S e li h o r a Helena,
Gondin estão, passando ItemporaJda no Chalé

.

dos'

Catões, na praia de

Imbi-ltuba,
--x--

8 - O conjunto melódico
:de Castelan abrilhantará a

festa de Quine:e !anQs de"

--x--

lO - Domingo, comen

tarei a elegante recepção
oferecida pelos Diretores
da Willys Overland do

Blh,sil S. A., à sociedade
florianopolitana

--x--

16 - Com prazer, regis
tramos o "níver' do Indus
trial dr. Carlos Cid Re

naux, ocorrido no dia vin
te p. passado

--x--

II -1 Meia de Seda e G'á
fanhoto são os coquiteis I
Iançados pelo Bar do Que
rêncja Palaee

--x--

Querência � especialmente,
ao sr. Manolo RÍllllbaoul
Diretor-gerente deste mode-
lai' estabelecimento tarquht cafeeira. Na opor-

- - x - - tunidade; foram distribui-
14 - O vereador Domin- dos aos integrantes do se

gas ele Aquino festejou lecionado tcheco, . pacctes
"noiver" sem movimentação_ de café em grão e em pó �
- Desejamoll ao digno jor- servidas várias xícaras do
nalista c vereador Os me-I produto. O !BC �z ainda
lhores votos de felicitações. ampla distribu ição de fo-

-

Concurso "Via�ens Marayil�osas rro�el"
�o Rio o �rimeiro contem�la�o

dos ,quatro .grandes conti-
nentes.
O ilus,tre oficial da Mari

nha, é pessoa 'c'estacada e

muito ligada aõs meios so

ciais ,da Cidade. Atualinen
te exerce las fun-ções de Di
retor de Relações

.

-Públicas
do Lira Tênis Clube,

-

onde
goza de alto prestí·gio e man

tém uma Coluna Social nes
te matútino.
Aos muitos cumprimentos

que vem re::.eben,d'o juntamos
os nossos, extensivos. aos
seus familiares.

C:ENTRO ACADÊMICO
F'EVEREIRO"

"XI DE

CURSO PRÉ-VESTIBULAR
O CENTRO ACADÊMICO "XI DE FEVEREIRO",

comunica aos interessados que abriu as inscrições pa
ra o CURSO PRÉ-VESTIBULAR (CURSO. INTENSI
VO) da Facudade de Direito.

INICIO DO CURjSO.: 12/12/60.
DURACÃO DO CURSO: 2 meses.

TAXA "DE INSCRIÇÃO: Cr$ 400,00
HORÁRIO DAS AULAS: De 2a a 6a ;feiJ'a, das

19 às 22 horas.
-

As inscrições poderão ser feitas, na Séde do CEN
TRO ACADÊMICO "'XI D EFEVEREIRO", de 2a 11 6a
feira, no horário das 9 às 11 horas.

Ernani Bayer
Presidente

Vai construir?
TACOS DE LUXO

UTILIDADE BELEZA E DURABILIDADE
CORES DESLUBBRANTES

INDUSTRIA DE MADEIRAS TACOLINDNER
Representantes nesta Praça

INCAS REPRESENTAÇÕES IJTDA.
Rua João Pinto
FIOI'innópol is.

Realizou-se no dia 31 de Outubl'O a apu!ração referente ao mês de
Outubro, do grande Concurso "Viagens Maravilhosas Pro.bel". O f,eliz Icon_

templado foi o Sr. Boutros Habib Ta:yar, resi,dente à Rua Júlio Cezar, 366 -
Bangu - Estado da Guanabara, que ganhou ,passagens pela Vasp e estadia,
para duas pessoas, para uma visita a Salvador (Bahia), Brasília, Belo Hori
zonte e São Paulo, durante 15 dias, O Sr. Tayar adquiriu Móveis Pro.bel do
Revendedor Sulin SvaiteI', cOm loja na A. Cônego Vasconcelos, 96-A e 136-A
- Bangu - Estado da Guanabára, onde foi atendido pelo . vendedor Sr.
Waldemar Eisemberg.

No clichê, flagrante do coquetel de entrega do prêmio, vendo-se da.
esq uerda para a direita:

Sr. Emel'wn Mendes, 6a Fiscalização Federal
Sr. P. Castelo Branco, vendedor da Probel
Sr. P. Celso Rangel, do 'Depto. de Relações Públicas da Vasp
Sr. Roberto Protti, Gerente da Probel no Rio
Sr. Persio Pacheco e Silva, Gerente de Propaganda da Probel
Sr. Bouíros Habib Tayar, contemplado com a primeira "Viagem

Maravilhosa Probel"
Sr. Sulin Svaiter, revendedor Probel e senhora
Sra. Augustina Costa, ISr. J. C. Fernandes Mota, Sr. B. Azel'edo, do

Depto. de Promoção de Vendas da PI'obel na Rio
iS!', A. Garlos Gonçalves, representante da J. Walter Thompson

paulo costa ramos

Acontecimentos Importanles
Faz sol, venta uma suave brisa do norte, e as

mulheres vestem roupas mais leves - e isto é im

portante .

Sem falar, naturalmente, no novo albu,?" de fi
gurinhas dos Dez Mandamentos, que polariza (co
mo diria um cronista esportivo) tôdas as atenções
da cidade, e no sorvete de manga que está sendo
produzida em massa - sem perder a qualidade
por uma das sorveterias desta praça,

Além disso, podem ser vistos cavalheiros de
bom gôsto usando sandálias, fato que representa
um grande adiantamento em matéria de civilidade,
I e que nos consola e anima.
� No fim da tarde podem ser encontradas cerve-

jas geladas nos bares da chamada orla marítima,
podendo-se observar o calmo e belo ocaso ao' som
do mar e de corpos.

Na Lagôa, à noite, há camarões e caldos-de
peixe, misturados com cachaça velha e discussão
politica, enquanto que a baia noite está pulando de
c ocorócas, que podem ser pescadas a partir das qua
tro da manhã.

Outro fato importante é que o mês se apre.
senta rico em feriados, dando oportunidade a todos
de fazerem os mais variados programas.

Falar nisso, hoje tem outro. De Santa Catarina,
a mártir, torturada por hebreus e filisteus, e, últi
mamente, pela ínclita bancada da UDN. E como um

sábado já é meio feriado irei para a praia. Da qual (
só voltarei na segunda 'feira, com idéias novas, o

corpo descansado e bronzeado, um pouco mais so

nhador, talvêz.
O importante é que todos estão felizes: faz sol,

venta uma suave brisa do norte e as mulheres ves-

tem roupas mais leves.
É verão.

ENTREGUES PELO mc,
MEDALHAS "CAFÉ DO
BRASIl)' AOS RUSSOS,
TCHECOS, RUMENOS E

JAPONESES
Em solenidade realizada

no "Estádio Gilberto Car
doso", por ocasião do en

cerramento dos campeona
tos mundiais, tel�ceiro femi-

f

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PEGA CAFÉ ZITO

CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS: NATAL
Esse clube, cujas finalidades no âmbito social, além
das que compõem seu programa. de camaradagem entre
os .comerciantes e lojistas, acaba de organizar uma co

missão ,para promover nêste ano, festividades natalinas.
Com tão plausivel atitude, vem o Clube dos Dire

tores Lojistas alegrar o Natal próximo com um ,pro
grama que se pretende apresentar inédito como ache'
gada de um helicóptero, trazendo o PaPai Noel, como

sempre irradiando simpatia e com uma carga de pre
sentes para a garotada.

Petizada, olho pregado no Céu, que o velhinho vai
descer.

Convidado pelo Clube para integrar a comissão,
estarei aqui como sempre para minha ,colaboração
diréta.

DIPLOMAÇÃO DIA 30 - Em solenidade que se

rea,lizará dia 30 do mês em curso, de acordo com a de
dsão elo EgTégio Tribunal Regional Eleitoral, os 51'S.

Celso Ramos e Doutel de Andrade, receberão seus di
l)lomas de Governador do Estado e de Vice, respectiva
mente, no salão nobre da Faculdade de Direito.

Presidirá o ato da di'ploma,ção, o ilustre desembar.
gador Ivo Guilhon Pereira de Melo.

TEATRO EXPERIMENTAL DE FLORIANóPO
LIS - O TEF, fundado nesta cidade por um destemido
11 úmero de' moços dedicados á arte teatral, de cujo gru
po fazem parte Ney Luiz, Antonio Pinto, Silvio Fer
reira, Maria Britto, Niva}do Carioni, Sebastião POl·to,
Osvaldo Monguilhot e Ve{'a Lúcia, está no' momento,
trabalhando ativamente para alcançar a classe do
profissionalismo.

Os jo'vens artistas catarinenses pretendem dentro
de alguns dias _excursionarem pelo Estado, visitando
varias cidades, onde po'].' certo serão acolhidos com os
mesmos aplausos já conquistados nesta Capital, quando
de suas exibições no Teatro Alvaro de Carvalho.

CORONEL ANTOINIO DE LARA RIBAS - Flo
rianópolis recebe mais uma vez a visita de Lara Ribas,
incontestavelmente um dos maiol'es amigos de nossa
Capital. Onde se encontra o ilustre militar com a sua

simpatia ,e o amor que desinteressadamente devota a
nossa terra, aí estará com ele a ilha de Santa Catari
na 'menina de seus olhos e motivo para a alegria deSll� útil existência.

Esta cal una o cumprimenta, desejando feliz estada
,em companhia de seus amigos e exma. família.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O BST&DO" o .MAIS ANTIGO DIARIO ,[_)E S. CATABIPlA
I

Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Novembro de 1960

II
/I A RAINHA DAS BlCICLETAS, acha-se apare
IIlhada para consertos, reformas e ,pinturas de

II qualquer tipo de biciclatas e triciclos, contando
II para isso com um corpo de mecanicos e pintores
II altamente especializados.
/1
/1

I

..J

óculos
para
leitura

til
j
Q

----------------�------------��

V E N D f··- S E
Uma CASA de alvenari�."com 10 cômodos, .'duas

frentes, instalação completa, tei�reno amplo, ótima vista,
situada no Bairro de Fátima, no Estrêito.

Motivo: viagem
Informações com Agisse na Casa da Borracha c"

Florianópolis. , ': d� I

Vai construir?
TACOS DE 'LUXO

UTILIDADE BELEZA E DURABILIDADE
CORES DESLUBBRANTES

INDUSTRIA DE MADEIRAS TACOLINDNER
Representantes nesta Praça

INCAS REPRESENTAÇÕES LTDA.
Rua João Pinto
Florianópolis.
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CLUBE

DE
RECREATIVO

.JANEIRO6
ESTREITO

I

I'li
j:d
II
ii

I
!

DIA 27 - DOMINGO - Brotolandía em
Sociedade- Dedicada aos Estudantes.
OBSERVAÇÕES: Será rigorosamente
exigida a carteira social e o talão cor
respondente,

': I
I: I,I

11,I
li
II I '

li III \.

li i,

;i ,II Iii '�_"_ _
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�; S/A tn�nstrias Reuni�as f. Matarazzo
II .Encerramento da Subscricão de Acões. PreferenciaisII ••

II
II
II

Com o principal objetivo de tornar imediatamente vanta

joso o capital já investido pelos seus subscritores, a SIA Indus

trias Reunidas F. Matarazzo, acentuando o notável resultado

alcançado, comunica a antecipação do termo de encerramento

·:'i:ml}:;:�

1bi ·Cr'Q.rira•M"
I�V E N D E - SE. --. •

.

s:: .-
VENDE-SE ótima caSa sita a rua Conselheiro Mafl'a'PrefeltUra de Floriano'poliS���� ���v:���a���e�:ê:a��a;' c��r��s:n�:�,a��:tr!�,n;l�b�� • .

_.

.

.

Iampadas e grande quintal. O referido imovel está 110 Movimento Ida Prefeitura em 8 de Setembro de 1960

alinhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio Saldo ·do dia 6 (em caixa) Cr$ 5.892.327,90
,�",

� urgente. Tratar na mesma com o proprietário a qualquer R E C E B I M E N TOS

�,. '".'-honJ,. A venda é por motivo de viagem. RE-CEITA ORÇAMENTARIA

da subscrição das ações preferenciais Matarazzo para o dia 30
de novembro de 1960, em lugar da data anteriormente previs-
ta, isto é, 30 de junho de 1961.

"

Como encerramento .da subscrição na data supra, será an

tecipada a renda de 17% ao ano, atribuída aos subscritõres.,
cujo investimento, além das imediatas vantagens, revela-se par
ticularmente interessante diante da perspectiva de estabilização
da moda.

Anunciando o encerramento da subscrição, a SIA Indús
trias Reunidas F. Matarazzo congratula-se com todos os novos

acionistas e convida os futuros subscritores a acelerar as ope-
,

rações de investimento, tendo em conta a sua relevante impor
tância econômica, representada pela garantida participação nos

lucros da Emprêsa.

�'- ',':'f>.J
1 Na prôxima

'viagem
leve também
o seu garoto

t,

,�� .�._ .
•

'�-r

...paqando pelo

poderá agora gozar

as 'suas férias

pagando as passagens'
após a' viagem em suaves

prestações mensais

- em qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

informações: Agência TAC· CRUZEmO DO SUL
Fones 2Hl 37-00 -31-74 Rua Felipe Schmidt. 24

PAGAMENTOS
DESPESA OHÇAMENTAR1A

Exação � F'isc. Financeira

244.135,20 Administração Geral

6.375,00Eclucação Pública
Saúde Pública

24.031,10
14.660,00
9.600,00·
1.800,00
14.400,00
5.156,60

5.23.342,20
6.049.848,20

Arrecadação
Depositante ,:'e dinheiro

Serviços Industriais
Serviços de ytilidades
,Encargos Diversos
BALANÇO

Pública

crs �6.142.838,10 Cr$ 6.142.838,10

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDqS
Na Tesouraria .

Em Bancos , .

Cr$ 6.049.848,20
J.199.21l,80

crs 7.249.060,00

Movimento da PrefeitulIa «lU, 9. de. Setembro de 1960

Saldo do -ctÜl. 8 (em caixa) Cr$ 6.049.848,20
RECEBIMENTOS

RE'CEITA OR'ÇAMENTARIA
PAGAMENTOS

DESPESA OHÇAMENTARIA

118.327,70 Administração Geral

5.458,00 Educação. Públic'a
Serviços Industriais
Serviços de Utilidades
Encargos diversos

BALANÇO

Arrecadação
Depositante de dinheiro

15&00)10
13.600,00
12.500,00

Pública 30.412,80
7.425,00

6.094.396,10

Cr$ 6.173.633,90Cr$ 6.173.633,90

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
Na Tesouraria .

Em Bancos .

Cr$ 6.094.396,10
1.199.211,80

crs 7.293.607,90

M. C. FREITAS
Chefe Servo Contrôle

MARIO LOBO
Tesoureiro

VISTO
JUCELIO COSTA

Diretor
,.

JS
::J
a.

A
.

pROGRAMA DO MES
NOVEMBRO

DIA 25 - BINGO DA "SAGRADA FAMI.LIA".

DIA 26/11/60 - FESTA DAS NAÇõES.

DIA 29 - Cinema __:. "Investida de Bárbaros" com

Guy Madison, Frank Lovejoy e Helen Westcott.

Aparlamentos: ALUGAM-SE
Alugam-se apartamentos de fino acabamento em

predio recem-conatruido, com espetacular visão pano
râmica da baia norte, ponte Herc ilio Luz e todo conti,
nente. Apenas dois apartamentos por -andar, contendo 3

dormitór-ios, ampla sala de jantar, banheiro completo
cozinha espaçosa, terraço de serviço com tanque, quar
to e W.C. de empregada e garage. Nos fundos ótima
praia para banhos e ótimo local de ipesca.

Ver à rua Almirante Lamego c tratar na Joalheria
Muller' a rua Trajano 4-C.._

VENDE-SE POR MOTIVO DE MUDANCA
•

Vende-se por motivo de mudança o Instituto de
Beleza "Macriff", situado na Rua João Pinto, anexo ao

Hote! Royal. Informações 110 local, Horário comercial.

"�;::l
",I'

'
..

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

DOENÇAS DA PÉLE -_ SíFILIS DEPILA
ÇõES - PLASTICA ABRASIVA

DR. JOSÉ SCHWEIDZON
�MÉDICO
Assistente da Clínica

Demartológica e Sifiliográfica da Faculdade de Medi
cina do Pararia

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

CLíNICA- DENTÁRIA
DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

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

DR. JORG.2 SEARA POLIDORO
I10RÁRIO: 2_as. 4as. e 6as. - das 19,00 às 21,00

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ABERTAS AS I"SCRIÇ'ÕES PARA A PRELIMINAR DE SÃO SILVESTRIE - Dentro do horário com,preendido entre às 10 e 11 horas e das
./

18,às 19,30 horas, o depa'rtamento esportivo da Rádio Guarujá estará realizando as inscrições dos atlétas que desejarem tomar par-
le em mais uma sensacional preliminar de São Silvestre, êste ano organizada pela equipe esportiva da Rádio G uarujá, numa ini
ciativa do ,'epresentante de A Gazeta Esportiva, em nossa capital sr. Arybaldo Póvoas, que desta _forma transfere a responsãlillidade
da prova à turma da MAIOR E MELHA,R. Porta'nto, os que desejarem lomar parle que se inscrevam na Rádio Guarujá, duranle o ho
rário acima, ou com os integrantes do Departamento Esportivo da Guarujáw

'

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

Guarany e Bocaiuva era

o prélio marcado para do
mingo pela manhã, pelo
certame de juvenis. Não
houve jõgo, devido ao não

Todas as quintas feiras, o Prossegue na liderança do comparecimento do con-
desportista (amante da caça campeonato 'Ce juvenis da junto canarinho. Ai entra
submarina, encontrará nas cidade a equãpe do Guarani, em cêna a conversa daque-

� páginas' do díárío OESTA- invicto: Ain<'�a dOI!rJi'Dlgo o ies dois:

• 16111H6 ••� DO, uma reportagem sôbre clube tricolor ganhou os _ Então quem foi que
: os últimos .acontecjmeritos pontos do Bocaíuva pelo não ganhou o jôgo?BI61t.I.ITA', deste esporte, em nossa ca- cmparecímento do Bocaiuva, _ Não houve.

píal, i na. rodada inaugural d re- - Porque?

'''FORMA
x x x I turno. 'No outro cotejo o - O CANARIO sabia

'"1 ,-,: O eampeonato de amado- Paula 'Ramos abateu ao Fi· que seria c�mido pelo BU-
res �present!a. até o momen-

I

gueírnnse por 3xl. GRE e não apareceu,
tinho a menos que a dire- to a equipe do Tamandará I ,x x x Estava entendido tudo,
toria' consiga' persuadi-los comc

: üc:er Invicta com 1 i Cntínuam os remadores para êle!!! M. BORGES
de seus propósitos. I

ponto perdido seguida do, dos nossos clubes náuti:os a Querem imitar a
Avai e Figueirense, os dois representantes da ca,

x x x Postal Telegráfico com 2 treínarern assiduamente pa- grande competição promo- pital estão quasi irremediavelmente afastados da se.
A imprensa de Blume-. pontos no passivo. ra a grande competrçâo ['e- vida pela Guarujá mi-final do certame estadual.

nau comenta a agressão I x x x 'mística marcada para o dia - Quem? Ad' ti I'
.

tó""s uas equipes que par Iram .para as e muna 0-

sofrida pelo apitador Vir- Continua a se desenrolar' 4 de «íezembro na baía sul, - A turma do Valeiros
rias, pensando na classificação, viram seus anseios

gilio Jorge, par Iparte de num clírna de grande movi- oportunidade em que além da Ilha frustados. O Avaí no transcurso do turno apenas con-

torcedores e simpatisantes
I

mentação o tON�,O extra dos clubes adi ca:pit1a,l, estará - Como asslm ?
seguiu destaque uma única vêz quando triunfou diante

do Avaí Futebol Clube, que da prímavera dle futebol ide presente o Tietê de São - E estão estudando a
do Paisandú, em plêno estádio Augusto Bauer, por

t
J ala-o que e' organjz d Paul possI'bl'l'l'dade de realiza-estiveram presen es ao es- s, I a 9 e o. 4 x 3. A outra vitória conquistada, frente ao Carlos

tádio da Alameda Rio realizado' pela Fe�eração; x x x rem a la VOLTA A ILHA.
Renaux por 1 x O, não apresentou qualquer coisa digna

Branco. Catarinense de Futebol ee A seleção cata1'ínense; de
'" ·x· "

de nota. Perdeu bisonhamento para o Cimenport até en-
x x x S�lão que obedece a orienta'l Basquetebõl, que participará - Sabes que o Carlos tão sem uma única vitória, aqui mesmo no estádio dr.

Extra-oficialmente pode- çao do sr. Hamilton Berreta. do campeonato brasileiro da Renaux e o Paisandú que" Adolfo Konder. Caiu para o Mal'cijio Dias 3 x 1, Ipara o

mos assegurar que a dire- x x x r mo.:Jalidade a s,e realizar em riam o Leléco? Figueirense por 2 x 1, para o Olímpico por 4 x 1 e fi-,
toria do Avaí ris.cará o No ,próximo sáb8ldo ·hl9.ve- �tllleiro em Fortaleza, capi"

- Sabes quanto Lelé- nalmente para o Palmeiras ,por 4 x 2. Como pode-se no-

nome dó árbitro Virgílio rá eleições no Veleiros ,da
I
tal do Ceará, obede.cerá a co pediu? :a1', foi apagada a passagem do cl ube azurra, nesta

Jorge, para j?gOS de sua: Ilha para a- 'd'esígna,ção de' orientação técni::a do nosso I
- N��? Qual�to? "tapa. Poderá se recuperar em parte nO returno, mas

equipe, em VIsta da sua um elemento [para 'o cal'go 'companheiro Hamilton Platt, .- Cr$ 80 mI] �e luv��, :lerá tarde demais� E o atual,lanterna do campeonato
atuação desastrosa no co- : de Comodoro da tradicionitl indica'do que foi pela Fede- oI.denado;1e. 12 mIl e ple- ao lado do Cimenport, o que não podemos deixar de
tejo de ,do�ingO, sendo

I entid,ade velístic,a da ctdade.' ração Atlética Catarlnense. I mIO � premIo
.

extra pela ;amentar. O Figueirense, por iParodoxal que pareça,
para os avalanos, a ,causa Osvld.J.dIo Fernanez, é um dos x � x con,qUlsta. do tItulo de .. está na penúltima colocação-, portanto, à frente do
principal da derrota do I candidatos qUe concorrerá as I As inscrições para a cor.'

Cr$ 30 mIl.
_.

Avaí, mas não conseguiu até o momento uma única vi�
x x x clube.,' (, eleições. ?esportista de: r�(}J, de São Silve�tre a ,se =

E _eles �ao qU_Izeram? tório d,e expressão. Venceu o Avaí por 2 x 1 e recen.

O arqueiro 'Domi que es· x x x ,grandes meritos deverá ter realizar em nossa capità1, Nao.: �lao podIam pa- temente o 0líÍI1P1CO ,por 4 x O, que embora constituisse
tava no firme propósito de D lateral Merizio que seu nome sufrag�do nas elei. encontram-s-e-- abertas aos

gar o premIO extra!!!! uma goleada não chamou para sí a atenção do público,
abandonar o futebol, vol- fraturou a perna direita no, ções ,do próximo sábado interessados 'devendo Os

'" ;v "

em vista do Olímpico também estar mal situado. Faça-
tou aOs treinos tendo atua- jôgo Marcilio Dias x Car-

I �u�ndo, a Asembléia Geral,! mesmos pro�urarem OS mem.
Para oS torcedores da mos votos que ésta vitória seja o início de uma nová

do a segunda etapa no ar- los Renaux, encontra-se IndI'Gara o nome do Como" bras do departamento esporo
,�apital a parada vai ser fase de reabilitação, pois o futebol metropolitano está

co do Figueirense,' tendo recolhido a uma casa de; doro do clube dai Prainhu.! tivo da RádIO uuarujâ pa.
dura. desacreditado através dos do,is tradicionais clubes. As.

inclusive [praticado bôas' saúd� em .Bru.sque, deven-, Osvaldo Fernandez, mereC,e o ira ef.etularem suas inscrições. Querem saber e apreciar ·"im sendo o Paula Ramos, voltará a defender a capital
intervenções, demonstran- do fICar matlvo durante teu voto. 'Os atlétas ou equipes do

a luta entre AVAI e FI- do Estado, temendo-se também pela sua sorte pois o

do estar em fórma. algumas semanas. interior poderão inscrever-se
GUEIRENSE, pela posse ambiente nas hostes do tricolor, esteve bastante a'gi-'

-'-------.-------------------- ,

x x x através de carta, ou tele.
da LATERNA. lado. Que o tricolor praiano volte aos treinos, pois es-

O 1 grama.
'" -l, * tá na hora do Campeão do Estado retornar a intensasr. Osva ,do Fernandez, Queria só vêr a cautela t··fI d d

'

d bdestacado velejador do. Velei. x x x
a IVI a e, preparan o-se para a gran e atalha que

dos jogadores quando são lhe espera. A esperança dos metropolitanos resideros ,C:a Ilha, falando a res· A Rádio Guarujá atl'!;vés h,L empen ados em campo. É agonl, totalmente, no onze da estrela solitária.peito de sua indicação palia de sua equipe esportiva, es. de admirar que quando o Dentro das .comemorações da Semana da Marinha,Como d'óro, afirmou ç'''''e "se tará faze�,l) a cobertull" da., L�' à"
Jogo começa a pegar fogo o esPorte velístico terá destacada participação. O Iateempenhará, em caso de ser preliminar de São Silvesrte não seja chamada o Co'rpo Clube de Fpolis, juntamente com os organizadores doseleito, para maior engran- a se realizar no prÓXimo dia de Bombeiros. festejos da ISemana da Marinha, estudam a. possibili.d'ecimento do clube ao, mes- 1 de dezembro. Também a � " .

.J' .. ' � "ade de ser realizada a Primeira Volta a Ilha. Os pri-mo temp() que prometeu es- popular ,emissora, entrará O Lázaro afirma que ser Oleiros detalhes já se conhecem. A prova será realizatudar a possi�"ITid'ade de sei' em ,cadeia Com as eril�rªs CRONISTAS SOCIAL e da em duas etapas, sendo a largada das imediações docriadla uma e�1iTpe de Caça de São I-fau'o e 'de todo o muito melhor do que ÁrbL Trapiche da Rita Maria, com chegada a Ponte das CaSubmarina que repres{"nte o Brasfl para (J relato da mo· tI'O de Futebol. Eles que nas. Dia seguinte, a prova tel'á prosseguimento, com o

c�ube nas diversas '(:ompeti.! nUl11,ental São Silvestre de 31 dizem, êles que sabem!!! cumprimento do restante da prova com a chegada no
Gerente çoes. de dezembro. x x' x mesmo local de ,partida.,_ Participarão seis embarcações

_. - - - - - - - - - - - - que são: Toró, Astral, Tangará;" Pampa, Quito e Gavião.
II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare- II Cada barco contará com a participação de três tripu-
Ilhada para consertos, reformas e pillttÍras ,de I COMO É GOSTOSO lantes que disputarão entre sí um troféu e algumasII qualquer tipo de bicicletas e tridclos, C'ontando II medalhas., Duas lan.chas da Capitania dos Pôrtos, acom-
II para isso com um corpo de mecanicos e pintores ii O C A F É Z I T O panhal'ão a sensacional .competição velística. Facamos
II altament� especializados. II votos que tôdos os detalhes sejam concluidos, pois o

êxito da prova, é uma realidade.

,

A 11 de Dezembro a Prelimi·
nar da Corrida de S. Silvestrel

IA preliminar 'de São Silo, cujo desenrolar deverá ter
I
Escola de Aprendizes de Ma

vestre que este a:no será um transcurso dos mais mo- rlnheiros, além de elevado

organízacãa e realizada pela vjmentados, pois estarão número de avulsos. A prova
Rádio Guarujá de Florianó- prestigiando com sua pre- ! que está send'o organizada
polis, através de seu depar- sença a equipe da Base Aé·' pela equipe esportiva da
tamento esportivo, está com I eea de Fpolis, do 14 Bata-

I
Rádio Guarujá, deverá aI:

sua data marcada para o' lhâo de Caçadores e da Ma- cançar pleno sucesso a

próximo ,dia 11 de dezembro, ltinrh ,::e Guerra, através da exemplo do que sucedeu com

a interestadual II Prova

Sílvio Juvêncio dos Santos Eslará Pre- Clclístjca Volta ao Morro.
H a v i a,

'"

:O:fusão no * * *

seRle à Preliminar de São Silvestre I d,:_��:mo:nt:':���!V�o ':: �a:,;�daR�:o:i.�:'R��:,"�:; tô�: f�o���;���at·:o�nda�
. .

,
'

I tarào em movimento para tros não. Em plêno cam. três vitórias de domingo.O destacado atléta SYlvio bro, O Jovem atleta que Ja oferecer aos seus ouvintes, po de futebol, na 'I'rinda- Coitados, também não é paJuvêncio dos &fantos, per- r�presentou o Estado cata-I Jetalhes da importante com- de, foi chamado um a um ra menos, pois foram as
tencente as fileiras do Ca- rmense nla. monumental pro- petição pedestre. ,das atlétas para responde- g-randes coisas que fizeram
ravana do Ar, coníriua em va pedesre .de São Silvesrte

/ rem sim ou não. A maioria ,nesse campeonato.treinamentos intensivos sob a se realizar dia 31 de dezem-
.' .):. *

a orientação do Sargento bro em São Paulo, encontra
Caíuby Alves de Almeida, se em bôa forma física e

visando sua participação nla, técnica, sendo o grande ra

prelímnnar de São stsvestre, I vorito para a grandíoss, pro"
a se realizar nesta capital' va rústjca a se realizar na

, ,

em meados do mês de dezem- metrópole catartnense.

COISAS DO ESPORTE
xxx

o
.
Fi- respondeu

I
sa ficou.

o O FLú
cibilidade

Mas como está sim e Hélio Ro,
gueirense hen?
- Ruím?
- Então rapaz, até

Sapinho já faz gols!!!

,* -x· :I:

perdeu a inven- I
mas a liderança

ainda é nossa ...

__------ �---------------------------------

A equipe do Avaí, esta
rá se empenhando hoje em

puxado coletivo visando a

partida frente ao Carlos
Renaux lá em Brusque. O

zagueiro central Claudio

que esteve ausente dos dois
últimos compromissos de.
verá voltar ao time enquau

to que Betinho que deixou
o gramado contundido, de
verá ser observado pelo
Departamento Médico.

xxx

Por sua vêz o Figueiren·
se, recepciona1'á o Paisan.

dú, equipe que conseguiu
goleár ao alvi negro da

ilha por 6 x 3, na rodada

inaugural. Tentará agora o

preto e branco reeditar sua

boa atuação de domin,go,
quando goleou o Olímpico.

TECIELELAG'EM SANTA LUZIA SIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados os Senhores Acionistas a ,compa
recerem à sede social, à Rua Ruy BaJ:-bosa, 21, nesta

cidade, no dia 5 de dezembro do corrente ano, às 16 ho.

,'as, a fim de reunidos em assembléia geral extraordi
nária, deliberarem sôbre 'a seguinte

, ,

ORDEM DO DIA
1° - Aumento de Capital;
20 - Reforma dos Estatutos;
3° - Assuntos Diversos.

Bl'lÍsque, em 23 de novembro de 1960
Ernesto Guilherme Hoffmann - Diretor
Aloisio José SchJwarz - Diretor Gerente
Carlos ,Cid R'ênaux Diret-or Comercial

A L U G A - S IE'
Uma casa à Avenida MalHO Ramos, 214.
Tratar à R. Conselheiro Mafra, 27 - Te!. ,3698.

Sensação no Abrigo de Menores
Finalmente, hoje, será realizado o tão

propalado encontro futebolístico entre as

representações do G. E. "O ESTADO" x A
Gazeta.
Durante tôda a semana os comentários

têm sido os mais diversos no sentido de
quem vencerá a grande batalha.

Cognominada desde já, a mais autêntica
pelada dos últimos tempos, em vista da gran
de envergadura técnica dos litigantes.
Nós de O ESTADO, estamos concentra

dos durante tôda a semana, motivo pelo, qual
esperamos colher um bom resultado, no

grande match de hoje no Abrigo de Meno-
res.

Quem comparecer ao grande embate te
rá oportunidade de ver grandes malabaristas
tais como: SEPITIBA, Osmar, Mazinho,
Wanderley' Oscar, Paulo, Ivam, Naco e tan
tos outros.
Ao passo que, pelo lado de A GAZETA,

são tantos os craks que o técnico Márío Ly
ra tem encontrado grandes dificuldades pa
ra formar a sua equipe.

_

Portanto, campareçam ao gramado do
Abrigo de Menores, a fim de presenciarem
êsse grande desfile de artistas.

O treinador Amilton, salvo imprevistos
de última hora; deverá mandar a campo a

seguinte equipe:
Amilton; Oscar, Osmar e Wanderley; Se

pitiba e Mazinho; Paulo (Genésio), Maury,
Naco (Luiz), Ivam e Amilton. Reservas:

y.
Manéca, Olegário, Antônio' Hermundino,
'Flávio, Jaime e Ivo.

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 O lUNA CAro LI cAI �r:iO:::o '�=::�:l:��;c:�� �JleSijnba
cnistían ismo um grupo de

A. SCHNIIDT sabios que o imperador
hoje, tão nosso, tão atuali- Virgem e Martir, excelsa propositadamente escolhe- TUBARÃO - Num prélío ponto de empate através de

de zado, tão cheio de sorriso Padroeira do Estado que ra para a perverter a re- .movimentado, a equipe do um tiro de longa distancia
e de mansidão! I leva o seu nome, e da Ar- conduzir ao culto dos ido- Ferroviário conSe�n d�Ücil de Ivo..

Q.ue Deus Nosso Senholl": qu iddocese de F'lo rianópo- los. Depois de flagelada triunfo I:iante do Atlético i
Agora, as atenções dos praia.

o conserve Santo Padre, I liso O Estado rende as suas meteram-na numa roda de Mineiro por 2xl, com gol! nos voltam-se para Blume-
muitos a�os em nosso I homenagens, pelo Feriado navalhas (instrumento de conquistado n�s últimos mi-II nau, de onde virá o Palmei-
meio... Estadual, instituito por de- martir io ). Porém esta, ao nutos da partida. ras para lutar com o Iid'er

Que-possa realizar o que ereto-lei fie 12-7-1938, e a contato com o corpo virgi- JARAGUA' DO SUL No
'

pela decisão do "pi:imeir�
sua alma de pastor anseia: Arquidiocese tributa a sua nal da santa, quebrou-se; clássico local o Baependí ! pôsto. Um uélo sensacional
um só rebanho e um só veneração com um solene e Santa Catarina em segui- atual líder invicto do eam- I como se pode observar
Pastor! Ad multes annos. Pontifical e a grandiosa tia foi decapitada. Reza peonato da quinta zona, per- A Seleção da Rõd'ada

FESTA DE SANTA Procissão com a imagem uma tradição que o corpo deu um precioso ponto para D� acôrdo Co mias notas
CATARINA da Santa da qual participa- da santa foi colocado, mi- o Acaraí ao empatar pela conreríoa, aos jogadores que

rão todas as entidades e lagrosamente, Ipelos anjos contagem de Ix1. particíparam 'da última eta
assooiações religiosas, /:;0_ no altar do monte Sinai. CRICIUMA - A represen-, pa do turno do certame ca
'egios, clero e as mais al- Santa Catar.ina é co�si- tação I�:O Comerciário após

I
tar ínengo, segunda zona portas autoridades civis e mi- derada padroeira dos filo; brilJ:-1:.tnte exibição em que

I
T!Ossos colegas das cidad�s do

litares. sofos, dos oradores e estu dominou quasi que total- ! interior, formamos o selecio-Santa Catarina era na- dantes

II Ic • mente ao seu opositor o Her- nado desta frrna : No arcotural ele Alexandrina e so- Que Santa Catari I'
,

,

, c. c c al�lna, a.
dlio Luz� apesar de seus es- Aurélio 'co Paísandú, Eviden,freu o maririo no tempo dos ce�l:, .]:mto ao trono de� forços nao consaguíu vanta-

I
dou qu'alidade e- segurançado imperador Maxencio, no Deus: Inter ceda pelo nosso gem no marcador perdendo

I além de arrôjo. Foi a figura
a

ano 310. Era uma jovem querido Estado que. mais ambas as equipes 'mais um' máxima do encontro. Rober-
. �omeJ1J.ora-se hoje �es- : �ristã .

de 18 an.os, muito do que nunca necessita da ponto, continuando porém o' to do Palmeiras volta- ....
_tivida de de Santa Catarina, instruída nas coisas da fi- sua valiosissima proteção 1 h T .. . ..

ao pos

''''''�(����'-:�:�'' .

-

. e enco ercilísta ínvíct., a-'I Co que havia perdido ,para
REMODELADO O ORGÃO DA CATED.kAL - REINAUGURAÇÃO HOJE� gora junÍ':1lffiente com o Me-

1
Nonho na semana passada.

t
tropel na liderança com 3 Esteve firme o ex-jol�"'®r

f pontos perdÍ'd'Os.·-O cotejo foi
1
'do selecionado catarinense.

fi ba_stante �cil:lentado tendo o I Lázaro também do Palmeirasr aleta Osní do Comerciário esteve soberbo voltanêro a
ainda na prjmeína etapa, figurar 'no escréte da sema-

f.'.
após agre.:'ir 'ao atacante Vi-

.

rli. Foi a grande barreira
toldo. O árbitro foi Ãéieicio I para o Avaí. Ciro do Figuei-

Ide
Menezes e a renda somou

Irense,
é o ocupante 'ôà: la-

r cr$ 51.000,00. teral esquerda. Jogou sério e

r JOINVILLE - \(hltOU a dominou seu adversário. Pa-
i equipe americana a decepcío- ra o muiolo 'de meio de campo
f nar sua torcida ao empatar apontamos o nome de Cleu-

com o onze do Ipíranga "Sé son do Marcílío Dias p01S
São Francisco do �Ul por: realmente frente 'ao Carlos
Ix l, estJando praticamente Renaux, esteve impecável na
rora das semi finais do cer- marcação e nadistrfõulCao e
talrne estadual rle 1960. Loló do Avai que cumpriu
LAURO MULLER - Pas- uma extraordinária exibicáo

sou a equipe coo-líder do, contra o Palmeiras. Pela -ex
certame estadual, relativo a

I
trema direita Acarí do Ci-

.
zona sul, por maus mornen- I mcnport foi o aue melhor
tos ao vencer a equipe mo·' (apareceu. aN m�ia 'direita,
:·,es.IJ., (Io Minerasil. por 2xl, I Teíxeirtnha após atuações
com tento conseguido nos .apagadas, conseguiu ver seu

minutos finais da peleja. I nome no escréte ':':a rodaüa
BLUMENAU - Apesar da pela primeira vez. Como a-

vitória conquistada pelo Pal- vante Quatorze esteve em
meiras por 4x2, diante do evidência, no prélio e::tre
Avaí H torcida Faí-ropilha, O"rlos eRnaux e 1VIarcliío
não fic') utotalmente siat1s- Dias, que.termiou ,eln:1)ata(lo
feita já que a sua replcsl.m- por lxl. Na meia esquerda,
tação 1: ão r::petiu suas úlLí· apontamos Waldir do Olím
mas atuações, deixando mui- pico, que cumpriu uma boa
to a l:esC'Jar pa!s principal-, atuação frente ao F'iguei-'
mente na segunda etapa o ren.se e Go'rleberto do Pai
J:falmeiras fo� envolvidO ni- sandú, que volta ';�. figurar
tidamente pelo AvaL Falhou, no s·elecionado 'da rodada
principalmente o setor {le com boa produção diante d�
meia cancha. Cimenport. Temos portanto
BRUSQUE - Sómente nos, a seleção da mdada assim

últ�rr:lo.s min-utoseque o Pai- formada: Aurélio; Roberto
sandú conseguiu ab@.ter ao Lázaro e Ciro; CelusC't'l �
Cimenport, em seus dominios

,

Loló; Aefari, Teixeirinha,
causando certa apí'eensão I Quatorze, Waldir e GO'd'e.
entr,e ·os seus diretores o lJerto.
decréscimo Ide· produção d� I

equipe.
..

Os diverso ssetores Ido qura·
dro não têm funcionado a

contento.
ITAJAI' - Viveu a torcida

grande emoção na tarde de

I::ormingo, quando o Marcílio
Dias conseguiu aos 34 minu-

tos da tapa final, o seu

O c�co -flOrio�opoITtano, no dia de hoje, volt ará a ouvir oS acordes do orgão da Catedral Me.
tropolItana, depoIs de três meses de paralização. Como se sabe, o orgão daquela igreja estava em
reparos provocados por desarranjos. O .orgão, que já conta Com 23 anos de uso na Catedral foi
doado pelo atual Arcebispo D. Joaquim Doming t1es de Oliveira e é um dos maiores orgãos' de

Santa Catarina
______ '%SS%%%%"'%S$ié"!.:"_::_�::.%,..%,.%%%%%%,.%%%%�%,.%%$'b%%%S'*��' �'%.n,\!...���c;."'l,,1��'t':.."'\'4",.-::itit'f.\%

CANETA

PIIO,T

�OTi[IAS

Finalmente depois
varras semanas, voltou a

calma ao reduto do Paula

Ramos Esporte Clube, Con

fórme noticiamos havia
duas correntes. Uma con

trária ao treinador Hélio

Rosa e outra favorável a

sua permanência no clube.

Depois de uma .reunião dos

atlétas com diretores, em

plêno campo de futebol, o

assunto foi resolvido, op
tando a maioria pela con

tinuação de Hélio Rosa.

Que maravilha! Sua San
tidade o Papa João XXIII, !

Pontífice reinante da San·!
ta Igreja Católica, comple-'
ta hoje 80 anos! . " É o pai
q-ue aniversaria. É o mado
Pastor. Quem pudesse dar-

lhe u mabraço de filhos!
80 anos de idade e tão de

x x x

Desta f'órma os jogado
res que se encontravam

incompatibilizados com o

treinador continuarão de

fóra, corno é o caso de

Maurilio, Edio, Waldir, Be-
-, ."',.....�;,>l"..y�11.,;��:;�it:r.·� �...;.�

x x x

Internacional e Guarani
ambos da cidade de Lajes e

�lPeri de Mafra além O?er�-f
rio, são os quatro primei-j
ros clubes praticamente [

classificados para as semilfinais do campeonato cata-
rinense de futebol. '

xxx

O Troféu Invicto Carlos

Bonetti, instituido pelo De

partamento Esportivo da

Rádio Guarujá, vem sendo
liderado pela representa
cão do Clube Náutico Mar-�cil�o Dias, q�le �,té o mo-

tmenta, em seis jogos em-
�

patcu apenas um estando �
portanto em poder do tro

féu Carlos Bonetti. O Her

c:ilio Luz também está na

páreo, pois conta três e111-

paí es em cinco jogos.

\......�-----

VENDE-SE

li�dul O
�

A VE�DA MAS

BANCAS DE IORNAi�

E REVISTAS

INSTITUTO DE BELEZA - RUA TIRADEN
TES 23. TRATAR NA MESMA RESIDENCIA

II
II
II
II
"

[''1"91
luJP.II\I o.T!aqlasuoO 'Una 'apup!J 'RP 05a.ld' ,10uaLU

0lad a soqummq 80 sOPOl IDa 'SV.13:'10I018: sva
VHNIV'lI 'Cu upuaA u aS-ID'C.ltuOJUa 's'CtaIJp
-!q LUa lUATIp,d 'BLU!+I11 TI ''lIV.1S)l3:S: SB1aIJFl!S:

'I

"
II

12

"-

CARIMBOS, E�jCADERNAÇOES E

SERViÇO DE CLlCHERIA
COM PERFEIÇÃO E RAPIDEZ.

... .- ..

R Uf:1 CONSELHEIRO �1AFRA. 123.
FLORIA Nt)POLlS SANi'A CATARlNA

sua maneira

/1
II
II
II
/1 - - -

"

PROGRAMA DO MES
NOVEMBRO

_._,��<.

'��l�'
,

DIA 25 - BINGO DA "SAGRADA FAMILIA".
- -

DIA 26/11/60 - FESTA DAS NAÇÕES.

DIA 29 - Cinema - "Investida de Bárbaros" com
.

Cuy Madison, Frank Lovejoy e_ Helen Westcott.

(I II
I I A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare II
II -lhada para consertos, reformas e ,pinturas de II

qualquer tipo de bLiclatas e triciclos, contando II

para isso com um corpo de mecanicos e pintores /1
nltamente especializados. II

II
II

,

----.,

i
.

�\

a p e n a triangular, V.
escreve em qualquer posicào
(Pilo! se ajusta 'a sua ma

neira de escrever).
A ponta da caneta Pilot e de
Iridium natural: mais resis
lente que o diamanle.

para escrever rnernor ainda,
use tambem a Tinta Pilo!

Ind. e Com. de Canelas
Pilot Pen do Brasil Ltda.
Plaça .Jo a o Mendes. 62
2.· andar . CaIXa Postal 3986
Tel61Qne 37·8779· Sáo r31Jlv

Interior

,

CONFECCIONA-Sf QUAIQUE� npo
Df C.lQ.Vf

)ua: f"ndsco Tolenllno, n,' 2.

V E N DE-SE
Uma Casa de Comércio ,de
Generos Alimentícios, sito oU

Servidão Furtado (Prainha).
Tratar na mesma.

V E N D E-S E
O'tima e confortável· re

sid'ência situ!ada á Praça Ge
túlio Vargas.
Terreno de 12 metros de

frente por 98 de fundos.
Estudam-se cond.ições.
Tratar e combinar pelo

telefone 3482.

n_-DIã"3,,:m;;cr:UIJEmrJomnE��'J5t==ÃGÕsT();;n:n15Iã"3
QUINZE SRTAS. DAS PRINCIPAIS CIDADES DO ESTADO, (ONCORRER,ÃO AO TíTULO "MISS IElEGANTE BANGÚ SANTA CATA
RINA '1960" O ACONTEC"IMENIO, ESTÁ M,ARCADO PARA O DIA IRES PRÓXIMO, NOS SAlÕES DO CLUBE DOZE DE AGOS-
TO A

.

RENDA DESTA NOITE DiE ELEGANCIA E CARIDADE REVERT ERÁ EM' PRÓL DOS NIECESSITADOS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A P R E N D A I N G L E S

�Indicador Profissional! CO�r:����:����:�!�;�en;. �" ',;,� ';':sJ, � ''mo. ..... .,.:.. .........__ ...... ,..__ ...__ li'"
_

OR. HENRIQUE PRISCO ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER PROJETOS, OR�A�:��S �E CONSTRliÇOES

CUNICA DE SENHORAS E CRrANçAS

(UNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

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

i Problemático AfetIva e sexual :
I· Tratam�nto pelo Eletrochoque com anestesia - 1

Insullnaterapia - Cardiozolorapla - Sonoterapia e :
i PsIcoterapia. :

Direção dos Psíquíátras - ::' DR. PERCY JOAO DE BORBA :: DR. JOS:m TAVARES IRACEMA •

II DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :
CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :

: Endereço: Avenida Mauro Ramos. 286 :
• (Praça Etelv.1na Luz) . !

ADVOGADO ! ....., ...-

EscritórIo - Rua Fel1pe _,

1.Schmidt nO 37 - 2° Andar - -- I

S:::ênela Alam,.al i SI U D I O J U R I D I ( O
Adolfo Konder nO 27.

,.Caixa Postal 408.
Telefone -- 2422.

Doença. de Senhor... - proo'D

logla - 1I11etrlolc1ad. .,cUoa
ConsultóriO: Rua Vlo\Or ••1-

rellel n.o 28 - Telefonl 1107

Ccnaulta.: Daa a horu am dlan••.

Resldênclllo: Fon.· '8 UI Rua BI ..

wenau. n. 7�'� ��� >
--w

PARi\ ISO

Operaçõfllt - Do.nou d. S.nll.O
ra. - Clinlc. d' AdullOe

Curso de EIPeclallzallão no lio.spl.
,aI do. Servldore. da Bnado.
(Serviço do- prot. Mariano dI An.
drade). Conaultal: pela manhA no

Hospital de C·iuldade. 'A tareie d..

15.30 horas em I!lante no coD..lUl

tório, à Rua Nunel Jlache.dO, 17.
esquina da Tlradent.. - Te1d,
2766. Residência - Rua- .ar..
chal Gama D'1llça. n.o UI. - Tel.
1120.

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Dlploma.do pela Facul<la4• .Naol�
na.l de Medlcln. <l. Unl1'III'.ldac1.

do BrUlJ

Ex-Interno por coucureo d...a"r.
nldade.Elcola. (SenlOO do PrOf.
OctáVIO RMrlguel Lima). .x·
Interno do Serviço d. Cirurgia do

Hospital I.A.P.lil.T.C. do Rio d.
.

Janeiro. Médico do HOÇIl.' d.

Caridade e da Maternldadt Dr.
Cario. Corrê •.

DOENÇAS OH S.NHORAS
PARTOS - OP1llRAÇOBS -

PARTO SEM DOR Pilo m61Odo

C!lnsultórlo: Rua João pln�o n. 10.
da. 16.00 àl 18.00 hor... Â"nd.
com horu marcadu. TIlltone
8081'i - Re.Ídêncl.: Rua Gtn.ral
Blttenoour. n. 111.

------_"_

DR. LAURO llAURA
. CLINICA.

EspeclaUlta em moléaUu dI 8"
nnoras e via. urln�rlu. Cura ra_

dlcal 1'90. ln1ecçõe. agudu I orl·
nicai. dO aparêlho genito_urlnárlo
em smbce OI "XOI. Do.nçu do

aparêlho Dlge.tlvo. de ltal.ma

_nervoso. ,Horárlo: 10',í l' 11 •

2Y.! à. I) bon•• - ColUUl1órlo:
Rua Tlradentel. 12 - 1.0 andar

- Fone S246. R..ldllno1a: )t...

Lacerda Coutinho, 11 (Chácar. '0
E8panha - I'one IUI·

Dr. Hélio Peixotg

DR. NEWTON D'AVIL'"
CIRURGlA G.:&AL

Espedalista em moléstia. de &nU! e recto.

Tratamanto de hemorroídas, ll.tul..... to.
Clnrala anal

CONSULTÓRIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro. lD�3'
EstreIto

DENTADURAS INFERIORES
M:mTODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGrAb DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE_DO rARANA

RAIOS X._",.. PONTES - PIVÔS
TRATAMENT'DS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 1� às 20 lior as

HORAS.MARCADAS '- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMEN'l'E NA

MATERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERViÇO DE RA'OS X

Radiologistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLIVF:IRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve!'icula Biliar - Rins -

Toral[ - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gr:.tvidêz) - Radiologia Pediátrlca.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUffiIDO
ENDER1i!ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, õníbus à por

ta (Almte. La.mêgo).

Maurlc10 dos Reis - advogado
Norberto Brand - advogadrJ

Advocacia em geral no

Santa Catarina
Estado

i COFrespondentea: ..
INGLATERRA BRASlLlA

fi ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

: ARGENTINA SAO PAULO

: Ed. SUL AM:mRWA 5° andar.

:' Fones: 2198 e 2681

:'.q,)6e�....c"••�"••�"1It'4Mt<

De�artamento �e Saú�eJ}ú�lica
.

.
.

.

DE FARMACIA

M f: S

I'LANTOES

D E NOVEMBRO

5 -- sábado (tarde)
6 -- domingo
12 -- sábado (tarde)
13 - domingo
15 -- terça. feira (feriado)
19 -- sábado (tarde)
20 -- domingo _

25 -- sexta-feira (feriado
26 - sábado (tarde)
27 -- domingo

Farmácia uatarinense
Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna
Farmácia VitÓ'ria
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia Sto. Antonio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catal'inense

Rua Trajano
Rua T,rajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schm!dt
Rua Trajano
Rua Trajano

O plantão noturno será efetuado pelas !armácia.s Sto. Antônio, Noturna e Vi

tória.
" .

O ,plantão diúrno compreendido entre 12 e 12.30 hs. sera efetuado pela farmacla

Vitória.

6 - domingo
13 - domingo
15 _:_ terça.feira (feriada)
20 -- domingo
25 - sexta-feira (feriado
27 -- d9mingo

ESTREITO

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Cr.nto
Farmácia' Indiana
Farmácia Cat:;trinense
Farmácia do Canto

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

O plantão natul'llo será efetuado pelas !armácias do Canto. Indiana e Catari

ll1ense.A presente [aveIa não poderá ser alterada sem prévia autorizaçüo' dêste Depar
tal'nento.

.

.

-------�� -._-___,_._�

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - lo.a REGIAO - 8."1.
Rua 14 de Julho. 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

SSSSSS%%%S%S%S%%%%%%S%S%%%SSSS%SSSSSSSSSSSSSj

C. E. VIE'GAS ORLE
-

Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE. 2248

'S'�SS%\SSS%SSSSSSSSSS%%%$SS%S%\%S%$%SS%S%S'
\�\
---------------------------------- -

Escritório de Advocacia
Rut\ Felipe SchmIdt, 14 - 2.0 andar - Florlanópolia
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásl0 Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comercíaís, crímí
naís e ríscaía - Adminlstração de bens - Locação e ven
da de ímõveís - Naturalização - Inventários - Cobran.
ças - ContabtIldade: escritas. balanços. anil1se' " Qerlclu

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
Montevidéo e Buenos Aires só reiniciará sua cliníca de
crianças em dezembro depois do dia 10.

João Morilz S. ,6.

COJA,S �

0IJ11AffTE TODO OlA

nos \fAP{"JOS

�t---------------------------�
"A BOBERAJU" t'RAÇ.4, li D.I NOVEMBRO _ ISQUIN.&

ROA FELIPE SCJUlID'l'
á"ll.lAi. "A 8ABERA1'�A" DISTRITO DO Itst.:r.KITO _ C.ANTO

de

Terrenos
Venda

loles e�celenles para construção, ime
dial� á rua Almirante Lamêgo, 171 i
próximos ao inar, a 100 metros do
ponto'de ônibus. Estuda ..se facilidades
de ,pagamento.
Tralar na mesma rua no n.o 144.

Olhos -:: Ouvidos - Nariz e Garganla
DR. GERR'EI'R.O. DA FONSEC'A

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação ,por
ULTRASON e IONISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUlSH-LOMB.
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO.

. DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE

. RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera em

todos os HOSPITADS de Florianópolis.
CONSULTÓRIO - RUA ifOÃO PINTO 35 (em

frente a Radio Anita Garibaldi).
RESIDÊNCIA - RUA' FELIPE SCHMIDT 99

FONE - 3560.
REINICIARÁ A CLINICA NO PRóXIMO MÊS.

d,istribuição - publicidade - cobranças - informa
ções.- Queira consultar.nos sôbre quaisquer livros:.
nacionais - estrangeiros - técnicos - científicos
literatura em geral.

- CAIXA POSTAL. 258 -

,

Florianópolis - Estado de Santa Catarina
EDITORAS: ALBA - CLEOPATRA - REVISTA

LEGISTAÇÃO TRABALHLSTA - LIVRARIA JARA·
GUA. DE SÃO PAULO - LIVRARIAS EDITORAS
REUNIDAS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO. 23 - 20
ANDAR - SALA 8. DAS 9 AS 11 HORAS.

.
-

v

LIVRO PRESENTE DE AMIGO

Jorge Silveira
REPRESENTANTE DE LIVROS

Rita Couel.b.1ro mafra 110
felefone 8022 - Coca. Po;tal 189
Inderiço Telel'ráfico 1STADO

DIRIlTOR
RutJeu de Arr .... da. Ramol

G.R E-N T.
Oomlnioll Fernandell de AquIJio

R.lDA'fORES
Osvaldo Mell.o - Flávio Alberto de Amorim .- AndM
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machallo - Zury Macha�
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. SIlveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. BarreIros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
-- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira _
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvanaj - Prof.
Manoellto de OrnelJas - Dr. Milton Leite da Costa _
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - WalteJ
Lange - Dr. A�yr Pinto da Luz - Acy Cabral Teívs _.
DoraJécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalhe
- Fernando Souto Ma.lor - Rui Lobo - Roze�10 V. Lima
- Maury Borges - Lázaro' Bartolomeu.

POBLiCID .. 9.
Osmar A. Sch1l.ndwelm - Aldo Fernand� - _Virg1l10 DI..
- Ivo Frutuoso.

aIPRIB.NTART.
tt.epre••ntaçlee A. 8. Lar. LUa.
RJO:-· Rua Senail.lT D•• lu &to - I......ar

T.L 116'"
g Palll. Rua Vitória 167 - f!4·a' .. -

Te}. li-S'"
�jl'Vt(. Telecráflee da UNInD PRBSS (U-P)

AG.NT.S • CORUSPOtlD.NHe
II. T6d..... lllÚelplo. t- �ANT_A CA'fARiNA

ANVNC_JB
",fIIlast" cestrate. d. acorde COli'll a taNJa •• vt••r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00
A direção não se respousabílíza pelos

conceitos emitidos nos artizos assinados.

L O T E S
Com grande racílídade-de pagamento, vende-se lotai

a longo prazo sem juros. sitos á rua Lauro Llnhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua
casa, imediatamente.

Vendas: Edifíelo Montepio. 3.0 andar - Sala 30a
Fone 2391 e 3426.

DR. SAMUEL FO'NSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Ci.rurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

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

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

Exclusivamente com horas marcadas

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHOR2�
PARTOS - CmURGU. -�

CLtNICA GERAL
ConsultórIo: Rua CeI. Pc-'

dro Demoro 1.62� - Estret·1to. das 16 às 19 horas (a:>

la-I'do da F'��mácla do Canto).
Res.: ....antos Saraiva, 470

- Estreito - Fones 2322 e I
8387. I
------------------------------------------�
i�, .1

Rápido "BARRIGA
-

VERDE" SIA
Transporte de (argas

l[ ;a: x

•
Em Organização

Tl'áJego' Mútuo com o "Transportes Osni" e

"Transarcy - Transpol·tes Hodoviários"·

MatrIz
FLORIANóPOLIS

F1l1al
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52.74-7�

Agência. SAO PAULO
Rua rtarlri n. 61
Telefone: 9-37-84 �

End. Tel. TRANSVERDE

Rua Fco.o Tolentlno n. 11

Telefone; 34.9.0
Caixa Postal n. 511
End. TÉ'l. TRANSVERDE

AgêncIa
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
Telefones:
32.17.33 e 32-17.37

End. Te!. TRANSVERDE

AgênCias
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (FlUaD
CRICIUMA
ARARANGUA "

Atendemos as seguintes praças: BigUaçú, São José.
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santo
Amaro da Impera�riz, Bom Retiro Urubici, São Joa
Quim, Paulo Lopes. Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Araranguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

'

Otoni. TeresÓpoJis. Nanuque e Pôrto Aleare.

LOTE
Vende-se ótimo lote, sitb à rua Urbano Salles,
área 400 m2. Informações Edifíci.o Montepio.
3.0 andar saJa 305 - fones 291 - 3426.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATA.lUNA Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Novembro de 1960
----------------�-------------------------

.,

Divide o tempo com a Justiça e a Poesia_
(cont. da última pág.) _ Como ela máxima ím-> de Shakespeare e "O

DiSC',
citar dois: Poncetti e

parti-I de evitar a subversão total,
- Que i'.!.zões rundamen- portância, i�are'�e-me, que pulo", de Paul Bourget. nari, �st_e cem a força :�e mel�orando, t�nto qua�totais Q levaram a tornar-se não deve ser, apenas, uma

_ Cite uma frase célebr suas visces do drama �O possível, o destmo humano.

escritpr ?
_

companheira que o estimule que concretize uma posíçâ: 'homem e da ten'J,.' ) - Represente, com uma
- Própriamente, nao hou- na crjação, mas uma enfer- de homem, I _ Acha que as novas gera- ; �m�ge�, Ia, poesia a ptrtrr 'da

ve razões fundamentis. Ape- meira solí�ita ..p�rq�e o ex:r- _ Esta, que resume uma' ções bra�ileiras seguem r�- ,mfancia. .

nas vocação. Nem há mere- cicio ':'.e inteligência .e�Xige filosofia de vi':la: "Nós de- I mos '::.oncientes de reno�açao, - A pOei3i� sempre escapa.
cimento na vocação, porém esa modalidade de auxilío e

vemos aI11.[1r os homens", do I da vida e da m�ntahdade I
a .qualquer imagem ou con

na fidelidade do artista aos compreensão. 'nosso Ferreira de Castro que, perante a febre criadora do

,,:eito. Mas, se �bservo o. sorbelos sonhos. - Quais os ,d,ez livros que sem o saber' é um grande Mundo? riso �e u�a criança ,diante
- Qt"ldl a verdadeira mís- mais o impressionaram,? espírito cristão. _ Acho que estão c1ami-1 da víbração de um passare,

são do homem de letras?
_ E'mbora difícil, a res-

_ Cite-nos Os quatro pín- nhando bem, em consonân-
I
num dia de p:imaveil� ou a

- A de transmitir a sin- 'ta depois de leituras nume- tores brasileiros que lhe des- cia cocrs o espírito do tem- IluZ 'da manha palpitando
ceridade da sua mensagem rosas des' .. IJ, a juventude, pertam mais interesse. po. Nesta hora sombria, toda I

no mar alto, começo a pen-
ao seu tempo. Semi ésquecer recordo os que me deram so-

_ No momento, posso a marcha deve ter o s,cntido: sar em termos de po-esia.
os problemas deste, sentindo- frimento ou emoção íntelec-
os profundamente para [ul- tual. Aos quinze anos de ida- ----.,--------------------------

gá-los, se possível. de, o acaso me pôs nas mãos

U It·
'

t
·

d 'deEscritor 'de grandes exi- "Força e Matéria", de L'lIis

. Im09. opo r uni agências, a quem mais írn- Buchner, Que abalou os ali-
porta Ia, qualidade que a

cerces da minha formação
quantidade, Oliveira e Silva cristã. Levei algumns anos

Ganhe 63.DOO,00publicou, em prosa "Medi-
para me refazei' do choque.

tações", ensaios, "Um, H�- Outro que releio com .encan
mem se Confessa", msmo- to "�.escobrindo sempre cai-

rias, �'Orquídea", romance, sa's novas: o "D. Quixote",

8 t � atema' t1lca"A Verdade Fantastica", de Cervantes oue ultrapassa- as a con eJler mPsi:ologia criminal, "Julg'a.- ra as inte�çÕes do autor. b
mentos Ficticios", (à luz da Livro que me deslumbrou a

críminclogra). "D. Quixote c adolescência: "Os Sertões",
Carlitos", (tentativa 'ce in- de Euclides da Cunha, Re

terpretaçãol. Em poesia: ve:'lraLT'-me a perreíçao do

"Horizonte", "O Poema da estilo e a verdar.e humana
Humildade", "O Vôo Inter- dos tipos "A Ilustre Casa de

rompido", "Salgitário", "Uma Ramires" e "Os Maías", de
Estrela ao Amanhecer", "Se- Eça de Queirós, Obra que me

renkãade e Abismo" e "51 levou a refletir no Brasil
Sonetos Líricos". como país filtrador das raç'B.s
- Os condicionalismos (lo mais estranhas: "Canãa", de

meio têm afectado a sua Graça Aranha. Impressiona-
obra? ram-me ainda: "Hc':1àJa f[a-
Resposta pronta: leler" e "0 Inimigo do Po-
- Até hoje, ne'nhum con- vos", de Ibsen, o "HamJet",

{'jcionalismq afecta a oIira

do escritor bràsileiro.
Oliveira e Silva, nasceu no

Recife, por cuja Faculdade
de Direito se diplomou, em

1918. No Rio de Janeiro, fez

jornalismo. Advogou, em sé

gui,[J,a, em Santa Catarina.
Fez então concurso para

JUIZ, no Distrito Federal,
obtendo o segundo lugar,
entre 71 ,concorrentes. Des

de abril do corrente ano e

d e sembar,gador. Achamos
curioso perguntlar-Ihe:

- Como interpreta a po
sição da mulher na vida ,de
um artista?

Um notável �omem �rasileiro

LI

SERViÇO MILITA'R
Todo cidadão brasileiro da classe de 1942, residen'

·te nos muni.cipios de Florianópolis, São José e Biglla.
t:ú, que não se apresentar à Comissão de Seleção no

14.0 B.C., entre 25 de novembro e 15 de dezembro do
corrente ano. SERÁ

.

CONSIDERADO REFRATÁRIO.
.

CONCORRA PARA A SEGURANÇA NACIONAL SER.
VINDO O BRASIL NAS FÔRÇAjS ARMADAS.

(Nota nO 28jCj60jRP - 16a. CR)

homenagem a Semana da'
Marinha.

PARA GANHAR UM TERRENO NO VALOR DE CR$ 80.000,00 NAS PRO

XIMIDADES DE PóRTO ALEGRE, PAGANDO APENAS c-s 17.000,ao.
Lugar alto e plano de grande futuro e valorização!

Somente concorrerão as primeiras setenta cartas certas bastando Que V.Sa.

preen.ha o cupon abaixo com o resultado do concurso certo.

BASE DO CONCURSO: - Somar oito vezes o número OITO e encontrar
como resultado o número MIL, isto é, somar
8,8,8,8,8,8,8,8, e a soma deverá ser 1.000.

Os remetentes das cartas contempladas serão visitados pelo representante
da firma, a fim de realizar o negócio.

IDISTRITO: , .

I

....................... ,
1

NOME:

RUA OU

O desfile das "Estações",
será uma grande atração Ide fim ele ano, no Lira
T.C.

Circula nesta Capital, o
Coronel Antonio de Lara
Ribas, que está hospeda
do no Lux Hotel.

CIDADE:

ESTADO:

As propostas, após preenç_hidas de:verão. sCl''''enviadas para: ESCRITóRIO
. lMUBILIARIO DÊ COMPRA E VENDA DE IMóVEIS - Caixa Postal 1303

- PóRTO ALEGRE - Rio Grande do Sul.
'

O loteamento deste concurso está aprovado e registrado no Departamento de
Obras da Prefeitura de Viamão, sob n.O l.L175, e no Cartório do Registro deImóveis sob n.o 128, do mesmo município. Portanto, perfeitamente legalizado

e em condições de transmitir e registrar escrituras imediatamente.
Se não fôr procurado, é porque a carta chegou após as '10 primeirai: ou não

estava certa. '·'OE".

HOJE DIA DE SAN�
TA CATARINA - PA
DROEIRA DO ESTADO.

Os srs. Celso Ramos e
Doutel de Andrade, Go
vernador e Vice-Governa
dor eleitos, serão diplo
mados no próximo dia
trinta na Faculdade de IDireito.

Adinéia Gaspar,
Cominente - está

Mi s s

feliz

.áereo WilJis, inaugurou
ontem, no Estreito uma
moderna Agência, com
um elegantíssimo coque
tel. Comentarei êste acon
recimento ...

Ontem, no Os,car Hotel,
aCOl1teceu um almoço
com oitenta talheres, ofe
recido pelos agentes da
Aereo WilJis nesta Capi
tal.

Amanhã, o Lira T.C.,
apresentará aos. associa
dos um movimentado Dis
co Dan c e, com um
"SHO'W" da orquestra do
Clube.

"Noite das Nações", se
rá a atração de amanhã
no "12 de Agosto", pa
trocinado pelo Rotary
Clube do Continente em

benef�cio do Natai da
,criança pobre do Estrei
to. Estarei presente ...

com as 'provas que fez. no
seu curso ...

O iSargento do Dest. de
B. Aérea, Haroldo Lopes
Travesso, é Bacharelando
de 1960. Parabens ...

"'Soirées" de Formaturas
no Lira T.C. Dia Quatro

Colégio Coração de
Jesus; dia sete - Colégio
,Catarinense; dia nove _

Instituto de Educàção.
Dia oito - baile de for
matura da Faculdades de
Direito. (dezembro)

"OperaçãO figurinhas".
As bancas de jornais e
revistas da Rarciscap, es
tão vendendo figuirinhas

do film - Os Dez Man
damentos.

Leda Regina Deusch, re-'
cebeu uni dis,eo de Tony
Campello.

Hoje, o Querência Palace
Hotel; está completando o
seu segundo aniversário
de fundação .

Recebi um convite para o'
Enlace Matrimonial da
Srta. Yara· .Odila Noceti,
com o sr. Günther José,
que será realizado no
próximo dia 18, na Capela

-

do Divino Espírito Sant.o.
Agradeco pela gentileza.

Aniversariam amanhã os
jovens jornalistas Pas
choal e Nicolau Apostolo
diretores da revista "Li:
toraI" Com antecipação
as minhas sinceras felici_
tações.

Haverá uma secção sole"
ne na CâMara Municipal,
em homenagem a Semana
da Marinha; indicaçãodo Vereador Domingos
Fernandes de Aquino,
ruprovado 'por uanimidade.

----------------------------__-------------------

A Rádio GuaruJá apre
sentará uma. novela 'em

)-

;�SS$'SS\SS\SS%S%%SSS$$SSSsssss· SSSSSSSSS%'

lj Para almoçru:_ e jantar bem, depois de sua a
f casa, QUERENCIA PALACE HOTEL gsssSSSSSS%SiSSSSSSSSSissssssssssSSSSSSSiSsS

O mais recente livro '.de nelas de pitoresco e atraen

poesia, de Oliveira � S.ilva I t�, para a .ilmlaginação íníían

que traz a!>'J.s neo-romântdcas til, Gostana ,j'e lançar uma

de beleza, saudade e adora-: edição 'simultânea no Brasil
ção intitula-se "Sonata Pa- e em Portugal.
tétjca". P e r guntâmos-lhe I Fi-r:.amos ainda a conver

quano levou a escrevê-lo. f1a:r um bocado.' O dr. OH-
- Escrevi o livro em tres veira e Silva é presidente da

anos. Como na sonata.: do "Casa dos Quixotes", no Rio,
mesmo título, de Beethoven, organismo que se propõe ro
dividi-o em tres tempos: ale- mentar a vida do espírito
gro, 3.':l'ágio .e rondó, Os poe- I sempre

com alto i'j'ealismo,
mas brotaram, dentro da e do qual fazem parte, tam

contradição que é a vida, bém, outras ilustres perso
ora com o fervor da [uven- nali,Q!;ldes como Adónias Fi

tude, ora com as sombras de lho, Aníbal Machado, Pedro

quem percebe que se apro- Kelly, Antônio Olinto, Di
xirr,h o mistério da noite: nah Silveira de Queiroz, e

-Que pensa da expansão Estela Leonardos, etc. A

co livro português no Bra- "Casa dos Quixotes", atcn

sil? ta à vi':'.a cultural em mui-
- E' um problema que tos aspectos, distribuirá, no

pela [mportância cultural, próximo ano, um prêmio de

exige um agrande ate�ão. tOO.OOO cruzeiros' ao melhor
H ánecesidade de um con- romance publicado no Brasil
gresso de editores e li�'eiros e em Portugal e um prêmio
para o barateamento, tanto de igual importância ao me

do livro português no Brasil, lhor ensaio sôbre o mundo
como elo brasileiro cm Por- quíxoteano.
tugal, assim como a flua O dr. Oliveira e Silva, a-

I maior divulgação. Verinquei, quando da sua chegada a

-por exemplo, perplexo, que o Lisboa, saudou Ia, memóría de
meu ensaio "D. Quixote e Eça de Queirós, em nome

Carlito", que se ven'�e,

n01rla
"Casa dos Quixotes", por

Brasíl.. a cem cruzeiros. o vo- ocas�ã� do sexagésírríbo aní

lume, CUS,1", em Poftugal, versano '(\a morte do auto!'
quarenta escudos, ou. 'seja, dei "Primo Basílio", junto ao

cerca ,de duzentos e setenta seu monumento, na Rua do
cruzeiros. jNesta hora em Alecrim. Foi, que noS conste,
que se procura realizar, ob- o tributo pago, em tal flta,ta,
jetivamente, I) tratado da à eternidade do mesre do
Comunidade Luso-BraSileira, realismo literário. Velo-nos
o ,problem do livro, como do Brasil, como 'd'e lá nos
de cultura Q ':'e valorização têm vindo, aifnal muitos dos
do idioma comum, adquire melhore� ,estudos sobre a

relevo especial. novelistcia queiroziana. Joa·
- Que livros vai ptftmcar? quim Paço d'Arcos, na ,sua
- No moonento, escrevo qualidade de presi'd'ente da;

"Carlito para crianças". O S. ·P. E. louvou e agradeceu,
livro é uma conversa em fa.- com brilho e :dbgnidad'e, essa

mília sôbre Ls histórias Cô- homenagem, acentuando hon
micas dos filmes da primei- rada e 'c':esassombradamente
1'a fase de Charles Cha.plin .a fraternidade d'as letras
aproveitando o 'que' exist� brasileiras.

CLíNICA DENTÁRIA
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 11),00 às 21,Oa

horas '"-'l,';' : f' i
3as. e 5as. - das 8,00 às 11,Oa lioras

"

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

V E N O E-S E
VENDE-SE ótima caSa sita a rua Conselheiro Mafra

170, com bôas dependências, claras e arejadas, fôrros em
alto ':relevo, soalho de tacos com desenhos, lustres, glôbos,
lampadas e grande quintal. O referido imovel está 110

alinhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio
urgente. Tratar na mesma com o proprietário a qualquer
hora. A ve.nda é pOl;' motivo de viagem.

...

�ir==================================�f
CLUBE RECREATI'UO

6 DE ,JANEIRO
ESTREITO

DIA 27 - DOMINGO - Brotolandia em
Sociedade- Dedicada aos Estudantes.
OBSERVAÇÕES: Será rigorosamente
exigida a carteira social e o talão Cor�
respondente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na sessão de quinta-feira
última ocupou a hora do
expediente na Assembléia
Estadual, o deputado Or
lando Bértoli, representan
te de vários municípios do
Vale do Ita'JaL O tema
ventilado por aquele parla
mentar se prendia à realí
zacão do Seminário Sócio
Econômico em nosso Est'",
'do e aue deverá culminíar a

2 de Dezembro com o início
de urna série importante
de reuniões, às quais esta
rão presentes personali
dades, de renome nacional
e representantes da pro
dução barriga-verde ,e bem
assim inúmeras outras pes
soas que '�'esenvolvem ati
víoudes em todos OS mu

nicípios de Santa Catari
na.

O deputado Bértoli afir
mou aue tal inícjatíva era
mesmo indispensável a um

verdadeiro conhecimento 'da
a tua lidade lhtarinense,
mesmo porque, aquele cón
elave, pretende equacionar
todas as nossas dífículdades
tau to '::'e ordem econômica
financeira, como as ligladas
à adlll':inistração pública.
Afirmou o valoroso "repre
sentante do Vale que o

Seminário Sócio-Econômico
de Santa Catarina éstava
tttrainld'O não só as aten
cões das nossas classes
produtora e obreira, como,
de outra parte, da própria
OPinião pública nacional,
urna vez que os mais im
portantes OJ.1:?:ãos '::'a ím
prensln brasileira estão se

ocupando do assunto te-

Um Notável lícmem Brasileiro'

Oliveira e Silva
Divide o Tempo IEntre a Justiça

e a Poesia
Visitou Portugal, o ilus

tre escritor brasileiro �r.
Oliveira e silva, há oito

anos pela primeira vez,

para' abraçar o. grande
romancista Ferreíra de

Castro. De novo visitou o

nosso País, há pouco,
acompanhado de sua ee.

posa. O Círculo Eça de

Que i r ó s homenageou-o
com um concorrido ban-

SANTA CATARINA DE
LUTO
Eu estaria de luto se tõs

se devoto de Santa Oatarí
na, Em compensação, eu e

muitos outros sentimos' a

tristeza do se� semblante,
a crépe negra que se mís
tura no seu manto.
Eu Iseria desonesto, se

dissesse que era devoto da

Santa Padroeira, como al

guns deputados à Assem

bléia Legislativa seriam, se

dissessem, que são devotos
à causa do povo de Santa
Catarina.

Os devotos da Santa, o

povo na sua maioria, está
de luto, As sucessivas trai

cões dos nossos governantes
á falta Ide compostura de

algullf� parlamentares, o

indecoroso TESTAMENTO,
as 'maliciosas nomeações,
o aeêrtos e os arranjos dfl�
grupinhos visionários,

/'

Ia
barganha, a balbúrdia an

ministrativa "en,viuvaram"
a nossa Padroeira, tirando
nos as suas bençãos e a

sua proteção. A Santa s�
fre vendo o estado ide COI

sas sofre o povo, herdeiro

paupérl'imo - os herdeiros

prO'tegidos do govêl'no, pol.
pUldaJmente endinheir:lldos,
estão alijados ,destas con

siderações - o povo, he�,
deiro paupérrimo, como dI

zia é oue está arcando e

ar�ará
-

com mais .ainda,
devido a inescrupulosidade
dos autores do "cri!lle".
Até parece, que pela nos

sa terra caiu UIIDIa onda de

"saúvas-políticas", ou en·

tão, que nos eDiViaram Ido
céu, 'UilDa "sêca" assolado
ra nos caráteres políticos.
'Mas dirão alguns: - A
Santa' Paidroeira não é mi·

lagrosa, não atenderá os

seus servos devotos?
Ela é, eu digo. E é_ muito

mais, é sábia e cautelo
sa. Vocês não viram aquê·
le temporal, aquela enxur·

rada enorme que caiu pela
terra árida e poeirenta?
Aquilo, nQ meu modesto
modo 'de entender, foi um
aviso, foi um castigo, ou

foi elemento p,ara que os

representantes do povo, ós
governantes usassem, co

mo dádiva,' numa lava,gem
cerebral. .. E continua a

chover, e êles não enten·
deram. A Santa continua
[d'e luto, eml, conseqn�Il'oia,
o nosso Estado, o seu povo
entristecido, que hoje, está
levantando préces angus
tiosas pal'a que Os res,ponsá·
veis llelo govêrno , torr�
jeito, tenham dó da S:lInta
Padroeira � da nossa gente
sofredora.

e eu Idigo, Amém!
SILVEIRA LENZI

quete. A Socled.ade por-.
tuguesa de Escntores, por
sua vez, ofereceu-lhe uma

recepção, durant� a qual
Joaquim Paço d Arcos o

saudou agradecendo, co-

movido: o visitante.
.

O dr. Oliveira, e süva,
que muito se interessou

pela vida portuguesa, per
correu todo o Norte, com

a esposa: Foi por �odos os

lados acolhido, pnmorosa
mente. O escritor, encan

tado com o qUe apreciou,
tomou as suas notas, para
escrever um artigo que
terá o título: "Luz e Vi
sões de Portugal", em que
tenciona sxprtmír uma co

movida admiração pela
nosso povo, costume e his
tória.

Depois de ter percorrida
o Norte e também a Es

panha, o dr. Oliveira e

Silva foi ainda homena

geado com -uma animada
recepção em casa de Fer
reira de Castro. Assistiram
a esta festa de acentuado
ambiente intelectual e ar ,

tístico, muitos dos nossos

maíeres- homens de letras.
Também Joaqúím Paço
d'Arcos, presidente da So
ciedade de Escritoree, lhe
ofereceu, em sua casa, um

almoço.
(Cont. na 7.a pág.)

cendo encômios sôbre pro
cedimento tão oportuno da
Federação das Indústrias
que e Im: nos s o Esta-

,do, tem a presídí-la o

ilustre sr. CELSO RAMOS,
que, a partir de fevereiro
próximo, passará b" gerir
os próprios destinos <ria
gente catarínense.
O deputado Orlando Bér

tolí insistiu nos verdadeiros
e patrióticos objetivos que
norteiam Os homens per
tencentes à equipe cherja
da pelo sr. Celso Ramos
que

-

estão colaborando di
retacr.ente com o .cl'r. Eurico
de (Juvalho, representante
da Federação Nacional das
Indústrias e técnico de re

nomadas qualidades. Essa

equipe, frisou o orador,
está fazenrl.o um levanta-

menta, pode-se dizer total,
dos nossos problemas, com

base nos pronunciamentos
feitos por representantes
categorizados, de tO'�'as as

comunas catartnenses. In

dustrjaís <C o mercnantes,
parlamentares, represen
tantes do clero, todas as
classes enfim, estavam, em

nosso Estado, oferecendo
SlJ.:l1 valiosa e oportuna co-

'laboração ao conclave a

través de depoimentos base
ados na nossa realidade so

cial cultural e econômica.
Ó discurso do deputado

Oslando Bértoli, não podía
deixar de '::ausar a melhor
Úlj,s impressões no plenário
da Casa. Aparteado por vá
rios parlamentares, aquele
parlamentar citou dados,
focalizou situações, estabe-

leceu soluções, examinou
os problemas que tanto a

fUgem as classes dírígen
tes, chamou a atenção da
administração estadual a
cerda da nossa frágil si
tuação no quadro da Fed'e·
ração e afirmou, mais uma

vez e como sempre o faz.
que, se outros rumos to
marmos com relação a esses

problemas de base, Santa
Catarlr.la continuaria, dia
a dia, a descapitalizar-se
em favor dos grandes cen
tros do pais. O Seminário
que 'ora se realiza, é mais
uma oportunírtade plJ,ra
que os homens de respon
sabiHdade tomem pé dos
nossos assuntos e, ataavés
de estudes sérios, possam
oferecer soluções adequa
das aos altos íntereases 'da
comunjdade barriga-verde.

IMPRENSA ESCRITA EM CHOQUE

Terá lugar, amanhá às
19,30 horas, no salao nobre
da FARESC sito no bairro
da Agronômica, o encerr�
menta do Curso para nOl

vas, patrocinado. peJa, Pa
roquia São Luiz.
Ao ato 'zol1lparecerão as

altas autorida:d:es, espe
cialmente convidadas, bem
como Os ex;mos .. familiares
das fa.lunas que acompanha
ram o Curso.
A cerjmônia será presidi�

da por S. Excia. Revma. D.
Felício de Vasconcelos, díg
níssimo Arcebispo Coadju
tor.
Por n�rn;ia gentileza Ida

con:eituada firma Germano
Stein S. A., num g·esto",
alta compreensão pfa,ra com

Secretaria �a falen�a

As turmas que fazem A GAZETA e O ESTADO, aproveitando o feriado de

hoje, defrontar-se-âo nos gramados do Abrigo de Menores, em partida de
futebol que deverá ter um desenrolar sensacional. Velhos rivais, os dois con

juntos desde muito estão se preparando para: o cotêjo. Na foto, a turma de
O ESTADO, que deverá Ievar de vencida o esquadrão da nossa' conf'reira por

escore que antevemos dilatado!!!

Lojas Pereira Oliveira
A direção das Lojas- Pereira Oliveira tem a satisfação de convidar

seus amigos e clientes para a inauguração de sua nova loja em Blumenau, a

Rua iS de Novembro, 1405, no próximo dia 26, às 10 horas.

Florianópolis, 24 de Novembro de 1960
PEREIRA OLIVEIRA & CIA.

as iniciativas que visem o

apsrfejçoamento cultural,
será, após a cerimônia ( ofe
recido um cocktail aos pre
sentes,.

O Curso ,em tela revestiu
se ,do maior- êxito e é pen
samento do Rewno. Pe.

Justino, dinâmico vigário
da Fla-roquia da Pedra
Gran'd'e, realiza-lo, todos o!:\

anos, no mês de maio.
O Curso em' questão,

contou 'ZOIilll a decidida Co
laboraç&o do dr. Biase Fa
raco, emérito prof.essor
UlnIversitário e daí equipe
especializada rifa" ACARESC,
que 'd'eram ao ensino um
carater emfnentemente prá
tico.

COMISSÃO ESPECIAL "SEU TALÃO' VALE UM
MILHÃO"

COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO
Encerra-se dia 30 de Novembro o prazo para tro

cas de notas fiscais por certificados numerados que
concorrerão ao .2° sorteio do Plano Seu Talão Vale Um
Milhão.

Evite atropelos de última hora. Troque já suas

notas fiscais por ,certificados e concorra ao sorteio
"Papai Noel", a realizar-se na 2a quinzena de dezembro.

CONVITE

Dià de Santa Catarina:
festividades nésfa capital

CURSO PARA NOIVAS Mill�ares de f�eis, no dia fôr re�er.vado e competir
de hoje .renderão homena- no préstito.
gens à Santa Catarina, Cada associação deverá
padroeira do nOSElO Estado, apresentar_se com os ree-

em festividades já tradí. pectivos estandartes e dis,
cionais. tintivos.
O dia de hoje, por Decre- O préstito desfilará con-

to-lei de 12 de julho de hnua, lenta e ininterrup_
1938, é considerado feria- tamente, isto é, úem qual-
do estadual. quer parada nem interrup-
As festividades progra_ ção na marcha, ao sinal

madas pela Santa Igreja, do Diretor.
e amplamente divulgadal' Os fiéis e famíli�s que
por editais, constarão do não puderem acompànhar
seguinte programa: Às 10 a procisúão deverão pos-
horas, solene missa Ponti- tar-se nos passeios das
ficial; às 16 horas, &.:Jlene ruas do trajeto para assis_
procissão com a imagem tirem à sua pa,,_sagem. 'O
de Santa Catarina, para a *éstito obedecerá ao se-

qual estão convocadas tô_ guinte itinerário: Praça
das as instituiçõe8 católi- 15 (lado do Palácio), ruas

cas desta Capital, obede_ F'elipe Schmidt, Deodoro,
cendo a seguinte forma- Vidal Ramos, Arcip.reste
ção: Cruz processional Paiva, Praça Pereira OU-
grupo de an,íin11Os, COlégio veira (lado Ipase) , Rua
Coração de Je6us, Asilo de Anita Garibaldi, Av. Her_

Orfãos, Cruzadinhos, Con- cílio Luz, Rua Fernando

gregações Marianas FemL Machado e Catedral.
ninas, Associaç�o de San- As varas do Pá'lio serão
ta Zita, Associação de San- carregadas'

.

pelas meretis-
ta Terezinha, Dama&> de simas Autoridades espe-
Caridade, Apostolados da cialmente convidadas.
Oração, Ordem Terceira Para a solene proclssao
Feminina, Ação' Cat.ólica, convidam_se todos os fiéis
'Abrigo .de Menores, Colé_ e a população em geral.
gio Catarinense, Congre_ Sendo costume aliás, mui_

gações Marianas Masculi_ to louvável e piedoso, en-

nas, Irmandades Ordem feitarem e orl;,lamentarem
Terceira Ma&>culina, Carro os fiéis as ruas e fachadas
triunfal, Clero Pálio, Ban- das casas em circunstân_
das de musica e povo. cia8 semelhantes, o mes-

Antes da supra-mencio_ mo se pede e espera por
nada hora as referidas as- ocasião da procissão de
sociações e entidade9 se Santa Catarina, gloriosa
!reunirão dentro e no adro Padroeira da Arquidiocese
da Catedral, aguardando e do Estado.
cada uma o lugar que lhe

Loleria do' Eslado de Santa Calarina:

Amanhã cr$ 500.000,00

"Iniciativa indispensável ao- conhecimen
to atual de nossos problemas"

Seminário Sócio-Econômico Focaliza do na Assembléia Pelo Deputado O'r lando Bértoli

A Ala Moça do Partido Social Democrático
convida as autoridades e o povo em geral e
os demais Partidos coligados para dia 30 dO
corrente, às 8 horas da manhã, na Catedral
Metropolitana, assistir Missa em Ação de
-Graças em homenagem aos candidatos elei
tos, governador Celso Ramos e\ Vice governa
dor DouteI de Andrade.

Florianópolis, Sexta-feira, 25· de Novembro de 1960·

O Ministério Público na Constituição
do Estado da Guanabara

DIONYSIO SILVEIRA

Em recente entrevista concedida ao "'Jornal do

Gomercio" o doutor ,J-{)rge/Alberto Romeiro, curad�r de

Residuos � professor Assistente da Faculdade Nacional

de Direito contribuiu com oportunas e' interessantes

sugestões para a elaboração da Constituição do nosso' 'r

Estado da Guanabara. ,

Falou, por exemplo, sobre "Tl',ibunal de Ãlçada",
Oficializacão da Justiça, AUTORIDADE DO MINIS

TÊRIO PlJBLICO e de centralização da Justiça.
Nesta oportunidade quero cogitar, unicamente, do

.capitul., intitulado AUTORIDADE DO MINISTERIO

púBLICO.

O dout�l' Jorge Alberto Romeiro, respondeu, nestes
termos, á pergunta do jornalista, se poderiam os cons

tituintes cariocas submeter o Ministerio Publico ao

Poder Judiciario:
- "Não! O Ministerio Publico (iparquet) figura,

na Conatítuicãn Federal, em título diverso do destina

do ao "Pode;' Judiciaria" e á "Justiça dos Estados",
sendo defeso, portante, aos constituintes cariocas, des

figurá-lo, numa simples Constituição estadual.
A tendencia, aliás no mundo moderno, é a de am

pliar, "constitucionalm'ente", ãs funções de "fiscal da

lei" do lVIinisterio Público para alem da orbita "juris
dic íonal", estruturando-o, tambem, como "orgão de

controle administrativo da comunidade (Allgemei
nheit) ", como demonstram os textos das mais recentes

Constituições europeias e asiaticas, em numero su

,perior a cinco, dados a lume nas revistas internacionais
de direito' comparado.

"

'No que concerne ao Ministério Publico, a futura

Constituição deveria dispor, no título ou capítulo a ele
exclusivamente .c:lestinado, que o concurso, para o in

gresso nos seus quadros, fosse de titulas e de provas
uma vez que a Constituição Federal silencia sobre a

forma desse concurso, e que o cargo inicial da sua car

reira fosse o de Promotor Substituto".
Esse seu ponto de vista coincide com os .pronun

c iamentos feitos, há dias, na Associação do Ministério
Publico do Brasil, pelo desembargador F'rancisco Bal ,

dessariní pelo Procurador da Republica Temistocles
Cavalcanti, eleito deputado á constituinte do Estado da
Guanabara, e Ipelo Juiz Fernando Whitacker.

E todos êles estão na linha traçada pelo saudoso
ministro Alfredo Valladão, seguida por seu ilustre fi·
lho, o professar Haroldo Va lladão, os quais adotando a

,

lição de Montesquieu, elevam 'li' categoria de 4.° Poder
o MllN'ISTERIO PUBLICO.

O ilustrado Curador de Resíduos e já proveta pro-
-

fessor Jorge Romeiro, tem muita autoridade para dar
relevo ás funções do Ministerio Puhlico, que não mere

ceram dos constituintes de 1946 ::t devida atencão em

bera lhes tenham destinado um título especi;l,' mas
sem as proporções merecidas.

O Professor Jorge Romeiro deseja ver tambem ex

tirpado do Quadro do Ministerio Publico o enxerto que
lhe impuseram, com a inclusão, nele, como inicio de
carreira, dos Defensores Publicas, ressalvando-se é
evidente, o direito dos que já tenham conquistado essa
situação, e assim, a tal respeito, se manifestou:

- "Estaria, assim, excluído do Ministerio Publico
automaticamente o quadro de Defensores Publicas, (res.
salvado, constitucionalmente, o direito dos que já hou
vessem ingressado no "parquet", por concurso), _ o que,
alem de por cobro a uma teratologia jur idica, pelo gri
tante contraste das funções de defensor "ex-officio" de
reus com a dos demais membros do Ministerio Publico
impediria o seguinte absurdo, que, na nratica se vem
verificando: - Promovidos os Defensor-es Pub'licos, ou
.convocados, para servirem como Promotoras ficam im,
pedi�_os de funcional' em grande numero de' processos,
por ja haverem neles oficiado, como Defensor".

Os pl'Ol:unciamentos a que me referi acima, igual
mente se orIentaram nesse sentido, a esse respeito.

. São elementos qu·e os nossos constituintes do Es�
ta.do da Guanabara precisam considerar, porque proce
dem de boa fonte, autorizada.

(Trans.crito, sob a responsabilidade da Ass02iacão
Catal'inense do Ministério Público, de "O Jornal": de
20 de Novembro de 1960).

. MUlto. embora o futuro !:\,overnador do Estado
amda esteja a mais de dois meses do inicio do seu
quinquenio, os meios udenistas já estão tratando
do candidato em 65.

O nome ventilado, de públieo, é o do dr. Aroldo
Carvalho. '

Mas se é certo que 'Deus ajuda a quem cedo
madruga, não é menos ,certo que' êsse nome vai ter
que ,saltar dois grandes obstáculos. O primeiro é
vencer dentro do 'partido, onde' a ala bornhausea_
n� não o vê com bons olhos. E o segundo é muito
�IOr porque é a conquista dos votos populares. Aí
e que o carro vai Pegar! Se o futuro postulante a

candid�to ficasse em seu lugar, lá em Brasília, n'a
d� te�'lam seus opositores a alegar contra slla as
plraçao. Mas... veio para aqui e está metido até
o pescoço nesse final de .govêrno. É o Secretario
da pasta polítka, vale dizer, o mentor do gover
no ... E basta isso ;para sua candidatura dar com
Os burros na água. Participe do testamento, deu
pro,va� de que não pode ser eleito, iporque quem
esta VInculado ao fim de festa está também no fim
da carreira. A ala bornhauseana, conservando_o
no. cargo, est� h:anquila. E não é 'para menos: li
qUIdou-o a prH�l"l.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


