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_o,
participantes de quase ElSTOCOLMO, 22 (UP!) - Uni cientista da Grã-

habitantes será ..'" eI.�a ,e sessenta mil todos os encontros regío , Bretanha e- outro da Australia conquistaram o Pre-
:.' � Iprl.melra cobaia" dessa unidade nais do Seminário e agora

f�deratlva a ser incluída na rêde nacional d'� centros_' i o povo já verifica que va,
mio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1960 por seus

pilotos da Companhia Nacional de Erradica, _

d
leu � pena, trabalhar no trabalhos que os levaram a "romper a barreira 'da imu-

Analfabetismo do Ministérí da Ed _

çao o sentido de despertar a nídade" que impedsa o transplante de orgãos huma ,

E t
...

ti ,

o ucaçao e Cultura. todos para o rápido desen, nos
�s a 1ll,l.CJa iva devera ser concretizada "dentro de al- volvimento do Eé'tado

.

guris dias, quando se firmará o convênio respectivo,
com a presença do coordenador da CNEA UI' f J

-

R b t 1\"
. , •

o. oao
o er o roreira.

A notícia de colocacâo
de Joinville entre as co
munas que eervírão de
baSe para alentadas pes
quisas no programa na,
cíonal de extincão do
analfabetismo no -país foi
muito bem recebida pela
povo t seus círculos sdu,
cacionais e eocíaís, Na Ca,
pítal, o fato também foi
sau�ado com grande satís,
ração pelos que desejam
colocar Santa Catarina
entre as unidades que pri
meiro banirão a ígnorãn,
cía de sua população.
A data de assinatura do

convênio entre a CNEA e
a Prefeitura Municipal de
Joinville deverá ser anun,

ciada na semana vindoura
.iá que as bases gerais in:
clicadas pelo Ministério da
Educação c Cultura foram
aceitas pelo chefe do Exe_
eutívo iotnvíüense. sr. Bal
tazar Buschle. Concreti,
zando esta iniciativa, a
atual admínistracão mu,

nicipal de JoinviÍlc encer ,

FALSA IDENTIDADE NÃO ADIANTOU:

rará euas atividades com

u!ll marco que jamais se,
ra olvidado por seu povo,
qual sera a luta para au,
mentar os indices cultu
rais de sua gente. Para a

�oc!edade em vist.a deverá
Ir aquela comuna o co-

ordenador da CNEA prof.
João Roberto Morei,ra. Fa_
lando sôbre a importância
de tal fato o industrial
Celso Ramos explicou que
êste certame já começa a

dar frutos antes mesmo de
encerrar suas atividades. A
luta contra o analfabe
tismo foi uma das cons,

tantes solícitações dos

Pet€r Bryant Medowar, professor de Zoologia e Anato
mia Comparada, do Colégio da Universidade, em Lon

dres, aparece no flagrante acima IJOUCO depois de ter

recebido comunicação de ter obtido o Prêmio Nobel da
Medicina. Partilha da distinção junto com o prof', (à
direita) Franlk MacFarlane Bunert, da Austrá lia, )101'

sua descoberta da tolerância imunológica adquirida
SABOROSO�

SÓ CAFE ZITO\
mesma forma em, que va,

riam as impressões digi
tais. lt'ormulou, então, a

teoria de que a recusa era

adquirida, não herdada.
Medawar e seus colabo;

radores corroboraram à
teoria ,em 'expertencías
poL'teriores e chegaram à
conclusão de que havia
"uma tolerancia ímunolo
gíca adquirida" pela qual
o corpo "recorda" as ca,

racterístícas estranhas in
troduzidas antes do nas,

cimento e mais tarde po
de aceítá.Ias,

o premio, que leva con

sigo uma recompens'a de
43.625 doiares, será com

partilhado pelo professor
londrino Peter Brian Me
dawar e o australiano
Maefarlan Burnet, os

quais descobriram que
existia uma '''barreira de
ímunídade" que impedia
taía transplantes e ogra,
ram s-uperá.aa. Ambos são
especialistas em Imunolo
gia. F-oram agraciados por
seu descobrimento das ca,

racteristicas . ímunologícas
do corpo humano e do
metodo para vence-las.
As experiênciaE! de Bur , ..A solução do mlsterío

net Inícradas em 1949, re, por Burnet e Medawar,
velaram que o corpo hu, dada a conhecer em um

manp "repele" enxertos trabalho sobre suas expe.,
de .í'utros CQl:J.)PS porque 1l1�cia;s pubãoado em 1953,
as oo-rãcterísticas <, tmuno., permitiu aps medícos
logicfIp S'áQ d;.ferentes de trans.plantar órgãos de um

uma Yl.csf.,ja à outra, ela ser�J;tlImano para outro.

'I

PRESA A, ESTRANGULADORA
CURITIBA -

A pedido do Ministério da Justiça, que recebeu

pedido de extradição contra Eva Maria Helena Stei
rleck o delegado Amoroso Neto, da Interpol, prendeu-a
numa diligencia de surpresa 'em sua residência. Foi
conduzida ao DOPS, onde permanecerá à disposição do

Supremo Tribunal Federal, que irá julgar seu proçea,
so de extradição.

,

Acusada de, em 1946, ha
ver participado -do és·Ú:an.

gulamento da míllonárta
Maria Morse, ocorrido em

Hamburgo, Eva, residia
na Ameríca do Sul há cer ,

ca de 10 anos,

Após fugir da Alemanha
Ocidental, viveu alguns

anoe na França: Postertor
mente, embarcou para a

Bolívla e finalmente radí,
cou.se no Brasil, onde, no

CORAL UNIVERSITARIO D'E PORTO

ALEGRE
I .[,"

pecializada as mais elogio,
sas reterêíncías, que dará

a esta Capital a o1iortu_
nidade de apreciar o sadio

d:e�envolvimento· cultural
das classes universítárías.
Aos 'JovenS cantores, que
exibirão números de mú,

sica clássrra e folclórica se,

râo prestadas várl1.s ho,

Na noite de 1.0 de no,

vembro 'próximo o Coral

dia! Faculdade ,CI;e Filosofia

de Pôrto Alegre dara u
'

recital no Teatro Alvaro de

Carvalho. �

de Janeiro_,
certidão de

obteveRio
nasci;uma

''I
'"";"emos acima, tres flagrantes das sessões que duraram mais de doze horas,
em que, apesar de todos os, recursos das bancadas do PSD, PTB e do PDC,
os deputados do governo lograram seu sinistro intento. No alto, aspecto da Trata_se de um conjunto

bancada do PSD; a seguir, a bancada situacionista no momento em que li- e�udantil do mais alto

quidava o tesouro de Santa Cataeína; embaixo, o }lOVO assiste tudo e repudia padrão artístico, que vem

lo de eleitor, razendo..se
passar por brasileira.

�rgSIII.,el·ra 9 ser re'C·ensea�a �tt;Jr�:::��!::�::�:,�t���:��:�::::::1!�:::�u u � U waldo Menghin, membro zadas pelo Padre João AI-
de numeros'as academias fredo Rohr, pronunciará
científicas da Europa, e da

América, professor de Pré.
HistórÍa da Universidade
de Viena, da qual é deca

no, foi Reitor nos' anos de
1935 e 36, e professor con_

tratado da Universidade
do Cairo, no Egito, de
1930 e 1933.
O Professor O s w ai d o

Menghin, cujas ef!peciali
dades são a arqueologia, a

pré_história e a{" antropo_
logia, é autor de cerca de
850 t1bras destas especiali
dades, entre as quais se

deé'tacam, pela sua aceita_
cão universal" a História
Universal da Idade da Pe_

dra, História da Arte pré_
histórica na EU1:ppa (es_
crita de colaboração com

Moritz Hoernes), o NeolÍ
tico e o Bronze na Europa
Central e SetentTional e

Espirita e Sangue.
Desde 1948 é profess'or

da Universidade de Bue.
hos Aires, da Universidade
e Museu de La Plata, na

Argentina,. atualmente se

encontra ministrando um

CUrE'O de SUa especialidade
na Universidade do Rio
Grande do Sul (Porto Ale�

greJ c, de passagem por
esta Capital, além de vi_

menta com o nome de Síl;
via de Sousa Leite. Em São

Paulo, conseguiu tirar car;

t.eira cie identidade e títu,

fessor Oswaldo Menghin
será iealíada a 31 do cor;

rente, às 20 horas na Ca.,
sa de Santa Catarina à
rua Tenente Silveira, 69.
O Professor Menghin

será hospede oficial e rí,
cará hospedado com sua
Exma. Espôsa, no Lux Ho
tel.

uma conferência em lín ,

gua espanhola; sôbre Anti

guidade do Homem da

América.
Visitará ainda o Profea,

sor Menghin os Sambaquis
de Laguna e São Francis_

co, dirigindo-se, e!ll segui
da para o Parana.
À conferência do Pro-

-do IBGE em 8a'nta Catari

na reduzir, o quanto' possí
vel o coeficiente d'e eva

sã; que, fatalmente-( atin

ge quaisquer levantamentos
censitáriQs.

se3ldores, logrou O IBGE

lavra'r o primeiro tento

censitário de' 1960. Os de-

Segunda no informa a

Inspetoria Regional do

IBGE em Santa Catarina,

em data de ôntem Íoi en

cerrada a coleta o!o !�enso

demográfico em Florianó

polis. Fôram aqui recen

seadas 97.268 pessôas, d:as

quais 73.091 representam
a população da Cidade,
nesta se incluindo, apenas,

as zonas urbana e ,subur

bana do distrito SealC.

Florianópolis é a primeira
c�Pital brasileira a concluir

o censo demográfico. Gra_

ças à planificação estabe

lecida pelo órgão ;a�elega

tório do IBGE em nóssO

Estado e. so.bre�udo: mer_

,cê da valiosa cooperação do

povo a capital' barriga
verde vem de ocupar posi
ção destacada no VII Re-

�O""""'''(''''�''''R''\'\."'R
..

'%>OJ.''D'!.· ···l·""·�Il·:'··"'O'!.· ·0'· .u�····\'�:�:::r:�;::�:1i?:::�::�::"'::�;�!�
" d Usam de metodos escusos, e, seus

projetos só àqueles que lêm pela sua

cartilha é que beneficiam. O epislÓdio

mais censos pro'sseguem,
já agora na fase final da

coleta, esperando_se que a

30 de novembro próximo
saibamos, também, quanto
valemos nos setores da

agricultura, da indiÚstria,

dq ,comércio e ,dos servi
ços.

Os d3ldos aqui divulga
dos são provisórios, estando
a Inspetoria Regional a

proceder uma revisão de

profundi,dade. 'A oportu_
nidtade. Q IBGE por nosso

intermédio faz um caloro_

so apêlo à população
floÍ"ianopolitana no sentido

de, mais uma ve:z;, ajudar a

fazer o Censo e 1960, in_

formando-a das pessoas

que, possívelmente, m:al

grado tôdas as pr�i:auções
adotadas não tivessem si-

, '

do recenseadias. Deseja as_

sim a Inspetoria Regional

Flávio Albel,to de Amorim

Passadas as eleições, os do lado de

lá, derrotados, não se conformando com

a decisão inapelável do povo - o

grande vencedor da batalha cívica -

através da Tribuna da Assembléia Le_

que ora se verifica na Assembléia nada
,

mais é do que um síntoma conhecido
na Medicina COmo ESPASMO CADAVILFACULDADE

DE FltOSOFIA RICO: nos últimos minutos, nos ester_

tores, passam por" uma transformação
que lhes deforma, quase que por com

pleto, provocando, aos que presenciam
o fenômeno, asco, mêdo, terro!', repúdio;
mal estar ...

gislativa, procuram na mais vergonho_

sa das campanhas, �riar clima de ins

tabilidade ao futuro govêrno de Celso

Os alunos da Facu1::l,ade

de Filosofia que concluem

no presente ano o seu ba

charelad10 nos diversos

cursos, acabam de escolher

para seu para:ninfo o Prof,

João Evangelista de An_

drade Filho, catedrático de

História da Arte do Cur;:;o

Ramos.

Alguns dpputados situacionistas, a Porém, não pensem êles que irão,
quem restava um resquício de ideal' cem êste!l expedientes, conseguir allitiár
deixaram-se levar pela mediocridade de o quinquênio de Celso Ramos. O Can_

oútros,
.

e o qUe se vê, tristemente, são' didato da oposição, vitorioso, telm um

os ideais envelhecidos'l pOl'que louvam progl'ama para! cumprir. E, não serão os

um govêrno inoperante� inescrupuloso. senhOl'eg deputadjos ida situação e os

Não trabalham pal'a o povo; trabalham "faturados", que impedirão de Cel�o

par� sí mesmos; louvam-se; bajulam-se cumprir as promessas.
uns aos outros; não perdem com dig- Acreditamos, no entanto-, que o

nidade; aviltam a democracia no que chefe do Executivo ainda tenha um

ela tem de 'tnJaH sagrado; são uns arro_ pouco de amor à sua tel'l'a e possa

f
gantes e uns derrotados, coibir tais absurdos... ou será que vai

� E buscam, nos illtrihcados da bar-aderir?!!!
• $%:rf3��

de HIstória.
sole'ne está marcada para
o dia 13 de dezembro pró.
ximo se'nd!o patrono da

formatura o Prof. ()swaldo

Rodrigues Cabral, catedrá

tico ,de Antropologia Cultu_

ral dos Cursos ,de História
e de Geografia

Geral docenseamento
Brasil.
Com apenas 50 Mas de

pesquisa através de um se_

leciona�o corpo' de ReJ'en-

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, SABADO, 22 ele Outubro de 1960 '\0 ESTAno" O MAIS ANTIGO UJARIO OE 8ANTI\ CATARINA
---------------------------------------------------------------------------------------���"��----------------

ANIVERSÁRIOS

JOVEM MAURO XAVIER

Completa na dta de oje mais um aniversário o jo,
vem estudante Mauro Xavier, filho de nosso particular
amigo sr. Manoel Xavier e de SUa exma. Sra. Rita Xavier.

Ao aniversariante as felícltaçõea de "O ESTADO".

INSTITUTO DE 'APOSENTADORIA ,E
P'ENSÕ,ES DOS COMERCIARIOS
DELEGACIA EM, SANTA CATARINA

LEI ORGÂNICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
COMUNICACÃO RECOLHIMENTO DE

-

CONTRIBUIÇõES

De acôrdo com a Lei Orgânica da Previdência So
,cial (Lei n.O 3< 807); de 26-8-1960 e o seu Regulamento
Geral (Decreto n.o 48. 959-A, de 19-9-1960), publicado
no "Diário Oficial" de 29-9-1960 comunicamos:

a)
-

a partÜ' de' 1.0 de setemb�'o de 1960 a taxa de

contribuição é de 8% (oito por cento) ):lara o segurado,
e igual percentagem para as emprêsas;

b) a partir da mesma data fica suspensa a cobran

ça da taxa suplementar' de 1 % (h.um por cento) destina
da ao Servico de Assistência Médica, a qual, entretanto,
será devida· até agôsto de 1960, inclusive;

c) ainda a 'partir de 1.0 de setembro de 1960 o salá
, do \mensa1 máximo de ,contribuição fica elevado para 5

(cinco) vêzes o maior salário mínimo vigente no país
(art. 69, alinea "a" da Lei), isto é:

I - Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) de 1° de

setembro até a data da publicaçãoL no Diário Oficial da

União, dos novos niv,eis de salário mínimo;
II - Cr$ 48.000,00 (quarenta e oito mil cruzeiros)

a�.artir da referida publicação.
. ._

Para o fim de facilitar o cálculo das eontrlbUlçoes
devidas no corrente mês de outubro, para os salários

superiores a Cr$ 30.000,00, far-s,e-á a média mensal,
proporcional ao número d'e dias de cada salário, e sô
bl'e tal média incidirá o desconto de 8%;

d) o salário de 'contribuição, todavia, não poderá
ser inferior ao do salário míiümo local, de adulto ou

de menor aprendiz ,conforme o caso, em seus valores

mensal, diário ou horário, C'onsoante o contrato

(art. 239" § lOdo Regulamento Geral);
e) a partir de outubro, inclusive, de 1960, todos os

empregadores que exerçam atividade remunerada nas

respectivas emprêsas, suje.itas ao IAPC, são segurados
obrigatórias dêste Instituto, il1d1epend'ente da quota de'

capital. Para os empregadores sujeitos à obrigatorie
dade, ainda não inscritos, é condição que tenham me

nos de 50 (cinquenta) anos de idade em 29 de setembro
de 1960 (art. 5°, inciso III da Lei e art. 537 do Regula
mento ,Geral), oll no ato de inscrição;

f) o "salário de inscrição" dos empregadores
(art. 239, inciso 'n, do Regulamento Geral) deverá ser

devidamente comprovado nos têrmos da legislação ati.

nente, sendo lícito ao Instituto, retificá-lo no caso d'e
ser inexata a retirada declarada, ou arbitrá-lo na fal
ta de declaração, e sómente poderá ser alterado de
dois em dois anos (árt. 240 e seus parágrafos, do R�-

, gou lamento Geral).
'

Para tal fim, o Instituto baixará as instruções ne

cessárias:
'g) ficam mantidas, sem qualquei' alteração, as

demais contribuições em favor ,de terceiros, recolhidas

por intermé.dio do IAPC: LBA (0,5%), SENAC (1%),
SESC (2%) e SSR·(O,03%), na forma da legislação
própria.

Florianópolig, 20 de outubro de 1960.
.

Antonio Gustavo Werne.r
Resp/ pi Expediente Delegacia

c
,
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ti CLUBE DOZE DE A60STO DIA - 23 - DOMINGO - ENCONTRO DOS. BROTINHO! GRANDE SHOW MUSICAL COM LOS CARDENALI- 1\I !2�"��lÇ�����,�!.����..'�nd.n••"'.s'.n.="ss•••"su......,••,,.==n"u,==""""",�""""�"",,,,,,",,m.....

Dele acia Region I
Trabalho nota

O Delegado Regional do. r os locais dê trabalho com k) No caso de recusa deque não possuírem entidade
Trabalho chama �. atenção I antecedência de dez dias I inscrição, caberá recurso em ide classe poderão craden;

M�NINA ELIZABE'l'H C. SCHLEMPER dos Sindicatos dJas catego.. '):1 data rxada para a, escõ-I' vinte e quatro horas para o c�ar os Delegados .Eleítores

Transcorre na data de hoje, mais um aniversário da rias Profissionais e ConômL I Iha: Delegado Regional do Traba, de acôrdo ctom a �,)res'ente

inteligente menina
-

Elizábeth Campos Schlemper, f ilhi- cas, .que" na co�formid�de I e) O €(�iüll d:ver� esl�la_ lho;
. ..

,

..

inscrição;'
nha dileta d'o sr. Bruno Rodolfo Schlemper e de sua ,do d.ispoa�o na LeI Orgânica . recer QUE' em primeira CO�} ! 1) 0 Presklente do Sindi;

q) As Emprêsas e Associa
exma. espôsa d. Iracema Campos Schlemper, elementos da Pl\'vidpDCi�, Sôéi1ll1 .e seu i vocacào :1 e>.colhà srrá feIt'l; cat� ou da entidade en�re_ ções- de Classe vinculadas ao

d t d S nossos meios sociais. respectivo R.egulamemo e com a par ttcípaçáo ele prlo, gara ao ,:,Delegado. Eleitor
es aca os em o,

• ..
'

I
.' ,,.,. t t."

lAPFESP, �everão eleger
Às muitas homenagens que lhe serão prestadas,' I:e acord_o- com ,a� Illst:'�ço-::; Imenos

dois terços dos asso , .escolhido; '''I0pl:a au en I'1a- seus _ Delegados Eléitores
.

t 'IS de O ESTADO com voto de felicidades ex- anexas a Portaria Míniste, ciado , com di.reito a voto e da pela Mesa da ata, da
que, '('lle acôrdo com a Por-Jun amos <"

I . �

.

.' . -

h d 'r-

tensivos aos seus venturosos gen itores. rbal -i. �'j, de2 6 ele outubro ,em segunda duas a vinte e ,EleIçao acompan a.a lOas
taria do Exmo. Sr. Ministro

de 1960, cieverão os mesmos ruatro horas após a prímot- documentos, que serviram t]!e
elo Trabalho, Iridústr.ia e

-'

ENLACE VANDELLI JUNIOR DOIN VIEIRA proví Je.rcíar na sscôlha de;ra. .com qualquer número; I base à sua ínscrição: ,

Comésiio, no R.io de Janei.,
,I .. -. De�e.gadoR Eleitores, que ele,

i
g) O. candidato re�uersrá '�) Não poderá �er. votado 1'0 Estado da Guanabara em

Realiza-se hoje às 9,30 horas, a rua Cl'lsp�m lVI:ra, g.erao ::Js presen�an�e_s Ch1.3-1 ao Pr�s�:',ent: da EntIdade, a I pala Dele�ad.o Elel�ol aque , a��e�bléia ,a ser P�ésidi,d,a 189 o enlace matrimonial do sr. Alvaro Vandelli Junior, I sistas que constitutrâo s s
.
sua inscrição em modelo 1·1e que ate ClI�CO dias antes

pelo EX!l11o. Sr. Ministro ou

sargento do Destacamento de Base Aérea, CO}? a sr�a. J�r:tas de Julgamento e �e-l oficial em trê,s vias, no pra, da �sco1ha nao .te_nha pr�_ quem êle designar elegemo
Celina Doin Vieira, funcion ária da Assembléia Leg is- visao das diversas Delegacias 170 ele oito (Nas da data f ta ,enchIdo as condições legais

seus representantes J .J.R,
Jatíva de Santa Catarina. Regío.iu+s (:08 Institutos .j(', rcihij( ação do edital, razen+o

I
e as dos estatutos Ida res ,

Conselho Fiscal Adminlstra.,
o noivo é filho de Alvaro Vandelli e de Olga Van. Previdêncía Social nêste E.,- I a.cmr.ar.nar do pedido j-H l pectiva entidade para exer,

delli residentes no Rio de Janeiro.
-

tado, obs f'1 vando as segum- (, � ('gu;'.�es documentos: ! cício dq voto, não pedbndo
A noiva é filha de nosso prezado amigo sr. Bento ces n '�'Ina'l: 1.0 ,- Declarar ào do seu :assim ser elei.tor;

Doin Vieira e de Ondina Doin Viei ra. a) Somente os Sindficatos' próprio j.unho de que ;'11') n) Os servidores· ernpre ,

Aos nu bentos as felicitações de "O ESTADO". Regularmente reconhectrtos ! incide em nenhum dos irn , gados dos IAPS, não pode-
poderão indicar Delegados

I
pedimentos da C.L .. ;

. 2.0 -- râo candídatar-se a J.J.R.
FAUECIlVIENTO Eleitores, exceto nos casos Paova de- vinculação ao In«, dos Orgãos a que servirem;

DÁRIO ALEXANDRE DA CUNHA (Viuvo) das bases territoriais onde tituto respectivo, em que se o) Os modêlos de requeri-
A 'família 'consternada cumpre doloroso dever de não existirem SiIl!di'�atos da;-; tl'atando de empre,gruJo: 3.0 mentos t outras informaçoes

comun1car aos parentes e pessoas amigas \) seu iale- respectivas categorias, quan.: ,- Provas de qUitaç'ão CCll1l. desejadas pelos interessados
cimento ocorrido ontem as 14,30 horas, em sua residên- dê) a escôlha ele Dêiegach. os deveres militares e' eleit)_1 e'nl':qntram-sel à S�la dispo
cia à rua São Vicente de Paula, 7. Eleitor p1derá ser feita pO" rais; !SiÇão .'na séd� dO,S �ind.IcatosO seu sepultamento dar�se-á, hoje d'ia 22 as '14,30 Assc'ci<ação e Classe, devida_ h) 0ti documentos

_ �n.ks I' e entIodades I:sp�ctJ�as,horas saindo o fei'etro ele sua l',esidncia a rua São Vi- mente 'egistrada e vincuu_ referidos' serão aprese-rrts0.os. p) As Empresas vmculadas
cente de Paula, 7 para o cemjtério de Itacorubi. da ao 1,\1:' l'espectivo; 1 S' d1 t I I \PB IAPTEC e IAPM

d· d' .,

f 'I' en-
e Clonferid!os !pe OI im, ca ü ao r

,
'

,À todos qu,e .compal'ecel'em es e Ja a ,aml la b) Pod�"'ão ind'ÍCar repl'cc OU Entidade que os 'cevolverá !
lutada agradece. sentantr) para tomar parte imediatamente;; Ina eleição aR Empfe�,),s i) Os candidatos pertencen_ I-"

08�
que em ra.zão· de impedimen.!.. tes a entidade de rcpreseLl-

.

• �, '.

to legal, não estejam filia .. tação economlca, dever";l)
� ." das a Associação devidamc;l1 -

apresenbar 'negativa de <[c-

AI/.'mtl#bt:JBm'Id;�· te registrada; bito para com o resp' t\VJ
ci As eleições para Dele. Instituto, cons�j,eranelo-,se

[,;"e10
Elleitor, serão realiza débito as' contribuições nao

dq ... em cada Sin :'tiçato, �Ol' recolhidas no prazo norma!;
/ ('�çYUtínio secreto,/até 28 ',(!e j) 'Os ttabalhaç10res autô_
c ;Ltubro cO.Tente; D01110S S:émdidatos à escolha

tl) Os aS30"�iados dos" sino de Delegado Eleitor, farão_
deR tos e c!emlais entidadps

prova dle quitação com o re5-
:Ul' deverão esco:her Delr,_ pectivo Instituto, no ato da
�:iJ (lOS Eleito: es serão COTlVü- inscrição;
�.,GOs por edital publica,io. .

�,...S,.SSSSX$%%:; ;;:;XS%%%":SSSS$I,_"'"
.

...s:s::����

U Parã almoçar e jantar bem, depois d�. sua
.

a essa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL
sssssssssSSSSSSSiS%SSSSS'ssssSSSSSSS$SSSSSS,

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

:J?].C Sindicato ou por gru-

1'p" 'c:e Sindicatos ,na im

rrensa 10c3.1, diária, e afi�n_

(.) l:as sedes respectiva,; e

J

........................• ' .

.�:

PôrtoAlégre
�Thl@W@
;���,�
�,� Uma novo aeronave da VAR IG, com nova classe e

�: �Ofor pOlência, maior velOCidade, maior confôdo!
, .

novos característicos:

Vôe num grande avião com

pequena despesa: 'No
novo SUPER 46 C - aparelho da
categoria do CONVAIR
e SUPER CONSTEllATION
Você faz um vôo econômico
Icam tarifa reduzido!

mesma

• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

-_._,-----

o

tívo e respectivos Suplentes
Florianópolis, 19 de õl'ttubl'o I

de 1960
'HELIO DOS SANTOS

Delegaido Region�l do 'I'ra.

halho,
.�------------�-------

)(iNSINO�
A VENDA NAS

BANCAS DE JORNAIS

E REVISTAS

VÔ�, UO.1(;
,PQGUE DEPOtg

CRUZEIRO A PRAZO

MISSA DE 7.0 'DIA
DR. NE'WTON VALENTE COSTA

Jerônimo Valente e Família, convidam aos seus

parentes e amigos de suas relações, para assistirem a

missa de sétimo dia, que será ·celebl"'Rda quarta feira

dia 26 as 7 horas, na Catedral Metropolitana, Por alma

de seu Robl'inho Ne,,::ton, falecido e sepultado na Ca

pital Federal.
,------------------------------------

P R E (I S A-S E
COPEIRA ARRUMADEIRA

Moca saudável que saiba ler e escrever, maior de

idade ee sem compromisso (noivo), absolutamente hones_

ta e de bons co,-'tumes, com alguma prática e que gos_

te do ofício, para casa ele 3 pessôas. Paga_se cr$ 4.000,00
para cima, dependendo do serviÇIJ.

Informações: Rua Saldanha Marinho, 11

CASAL DE EMPREGADOS
pa,r'a trabalhar num apartamento em Copacabana,

([O Rio, sendo o homem para arrumador e a mulher pa •

ra cosinheira ou então mãe e filha para os mesmos &e1'.

viços. Exige_se boas referências. Paga-se bom ordenado.

Informações Rua Saldanha Marinho, 11

CORINTlAS RECREATIVO 'DO
PANTANAL
CONVI'l'E

A diretoria do Corintians Recreativo do Pantanal

tem o prazer de convidar fieus associados e simpatizan
tes para o BAILE de aniversário a realizar-se no dia 22

do corrente, (hoje) com início às 20 horas em sua séde

"wcial em PANTANAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Crediário de

Resolverá seu problema1

lava e e nxágua com agitador
.

f eca por centrifugação

Assista, no concessionário Brastemp,
A demonstração do perfeito funcionamento

de sua lavadora automática:

prática
basta apertar o botão

técnica

possui filtro para aa impurezas da água

econômica
conserva a roupa

r .� ��J

.I"PRINCI
·1 B� E T A N G U L A R

E
. 212 litros (7,.5 pés)

5 anos de garantia

Dois modelos:'

- STANDARD

SU PER-LUXO

maior, por dentro - menor por fora

·1
� F;:�·�"i.;':;:"':·:::':'�-;':;:-""'·"·"o.�

.•.,'

I

Issistência
Técnica
Permanente

»: c-

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAMPEONATO AMADORISTA: EM ACÃO HOJE OS OUATRO PRIMEIROS COLOCADOS - Andou bem o Departamento de Futebol da Eapíial,
na sua decisão de

.

fazer com que o Camp�onato Amadorista voltasse à sua costumeira forma de disputá, com rodadas de dois jogos ao invés de um. Desta
maneira: quatro clubes estarão em ação na tarde de hoje, disputando dois jogos bastante sugestivos. Na preliminar; com, início marcado para às 13,30
horas, jogarão Tamandaré líder absoluto, e São Paulo, que ocupa a vice-liderança ao lado do Postal Telegráfico, sendo de dois pontos a diferença que
os separa. Na peleja de fundo, com início às 15,30 horas,' se rão adversários Postal Telegráfico e Treze de Maio, êste ocupando a terceira colocação ao

lado do Caravana do Ar. Uma grande rodada, não resta dúvida. .'
;�,:S$S%S%%S%SS%SS'SS%SS%SSSS%S%SSssS$ss�SSSSSSS%S%SSSSSS���\SSS%SSS%%SSS%\%%%SS\%%S%ssssssss%:�'s'ssssssss'ssS%SSSSSS%SSSSSS%%s:ssSS$SS�\SSS%S%SS%%SS�S�,

'FLUMINENSE VENCEU O 2.a JOGO: 4x2
---------------------------

Zaulzlnho, O novo técnico do Figueirensel
o GRANDE ASTRO DO PASSADO DIRIGIRÁ O OU ADRO ALVI-PRETO PARA o CONFRONTO DE
AMANHÃ, COM o CLUBE OUE o PROJETOU COMO CRACK DE PRIMEIRA LINHA

.r

Acabou deixando mesmo o
-

dos aerem..._.c,)u]J,e._Ci(los _�: I
J Avaí, cainpeào da cidade e I panorama d') esporte.reí

Figueirense o técnico Nelson nhã, qU:1:1d? o Lvi_p�eto que foi ,� clubo ll,ue p�'o�etou barríga,verde,
, .

Garcia que, ao qUe se sabe, enfrentara o seu ma.or rival i o novo tecmc» ar.versario no Sabe .';e .jue ôR.u:zmho na-

não encontrou ambiente da quer pelo seu trabalho à
propício à uma melhor exe , 56 VEZES JÁ SE ENCONTRARAM
cução do programa que tra,

SA·_O PAULO E· P·ALMEI·RASçou. Todos os obstáculos fo.,
ram colocadoa no seu camí;

nho, pela que acabou suce,

dendo o que se C'ly,rava: .•)

afastamento do ef1umte.pre
parador.
Agora, ao que soubomos, o

Figueirense vem ue eonse;

guír novo orientado:' técnico
para suas equipes, Tratacse
nada mala nada menos, do

que o dr. "Sa1l1 Olrvelra", o

grande astro da pus.sado qU'3
no último Campeonato Bra ,

síleíro de Fu tebil ("i o org« ,

nízador da tarncsa "Seleçã.)
de ouro" q'JC tão or.lhante,
mente se sagrou r.ampeã da

região Sul do país.
Esperam 0s cLigpntes do

"Decano" que, com orienta,
dor novo ua compctencía de

Saulzin'),), 1))8;18 o l.·'ist>eiren_
se retorn...r aos seus grandes
dias. Sauiztnho �á vüciou seu

programa l� :,.al31ho, de .. Ivendo os prime:"os resulta;
I

GOSTA DE CAFÉ?
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

A título de curiosidade,
damos abaixo a relação dos
confrontos Palmeiras X São
Paulo, famoso cláselco do fu,
tebol paulista que 4.a feira
foi disputado pela 56.a vez

com a vitória dos palmei,
renses por 2�0.

1930 - Empate 2 a 2

1930 - Empate , 2 a 2
1931 r- Palestra 2 a 1
1931 - São Paulo .. 4 a O
1932 - Palestra .. 3 a 2
1933 _: Palestra .. 3 a 2
1933 - Palestra '" 3 a 2
1934 - Palestra .. 2 a' O
1034 - São Paulo .. 1 a O
1935 - São Paulo não

dísputou
1936 - Palestra 3 a 1
1937 - Empaté O a O
1937 - Palestra 1 a O
1938 - São Paulo .. 6 a O
1939 - Palestra .. 2 a 1
1939 - São Paulo ,. 2 a

1940 Palestra 3 a 1
1940 - Palestra ., 4 a 1
1941 - Empate .. O a O
1941 - São Paulo 2 a 1 I1942 - Palestra .. 2 aI,
1942 - Palmeiras .. 3 a 1 1
1943 -- São Paulo .. 2 a 1
1943 - Empate ,. O a O

11embrand«j I
O Madureira A. C. nasceu

de uma fw.'lo de dois clubes
qu tinham tradicão nos su_

oürbios da Central do Brasil

e, principalmente, naquela
qUe acabou lhe dando o no_

me. Esses clubes foram o

Magno F. C., de uniforme
aZul e branco e o Fidalgo F.

C., de uniforme TOXO e bran_
co. Da fusão surgiu a 16 de
fevereiro de 1933 o M. A. C.,
com o uniforme azul, branco
e roxo e com uma vontade
imensa de Crescer. Ne&.se
mesmo ano começou a dispu_
tar o campeonato da sub_
liga profissionalista, mas em

1935, acompanhando o Vasco,
o Bangú e o São Cristóvão,
participou da fundação da
Federação Metropolitana de

Desporto�', passou a disputar
o Campeonato da divisão
principal da mesma, tendo
sido o sexto colocado. Em
1936, porém, teve uma fase
mais brilhante e foi o vice_
campeão da entidade, per_
dendo o título na "melhor de
três" com 0\ Vasco. O clube
de São J,anuário Venceu o

primeiro turno e o Madu_
reira venceu o 2.° turno, in_
do assim os doi9 para a deci_
são do título máximo em

"melhor de três". Nesse ano

o tricolor suburbano teve co

mo o Sr. Ademar Pimenta e

em seu quadro figuravam
Pintado, Tuica, Cachimbo,
Gringo, Paulista, Alcides,
Kola e outros jogadores que
fizeram sucesso. Em .193'7,
com a pc.cificação dos des_

portos, o Madureira conti.
nuava na divisão principal
ao lado dos grandes clubes,
onde se mantem honrofla_
mente até hoje. Tem sido o

Madureira, aliás, um celeiro
de craques para os grandes,

Paulo.
:Jastando citar":se que de
suas fileiras saíram em épo_
ca[' diversas, Norival e AdiL
son, para o Fluminense, o

famoso trio atacante Lelé,
I'Saias e Jair para o Vasco, e

êsse fabuloso meia Didi,
campeão do mundo, que saiu
do Madureira para o Flumi-
nense, dêste para o Botafogo Noll·Cla81"S da Volke�swagene do "glorim!o" para oReal'

..Madrid, penta-campeão da
Europa. Nos campeonatos da A VOlkeswagen do "Brasil perários em atividade na dêste ano, a VolkElwagen pa_
cidade o Madureira não con_ está passando por uma fase fábrica. Ao todo, trabalham' gou a seus funcionários mais
ta com outro tít.ulo que aque_ de grande expansão. AIg'uns atualmente na Volkswagen

I
de 516 milhões de cruzeiros,

le de vice-campeão de 1936, dados relacionados abaixo cêrca de 7.000 funcionários I t.otal que já supera os gas_
mas na disputa dos torneios dão uma medida do seu de_ - Nos ·primeir09 oito me_ tos de 159 nesse setor, que
início o tricolor suburbano senvolvimento. .

I ses de 1960 a . VOlkswagen
I participou COIU 20% do to_

tem brilhado, possuindo dois - A emprêsa está produ_
!
zidos pelas 11 fábricas de

I
tal dn 82.50 veículos produ_títulos de campeão, na� ano� zindo atualmente 185 veícu_ I/au:tomóveis instalados

I

no foram de 453 milhões de
de 1939 e 1947 e cinco de vice_ los por dia, significando um

I
pais. cruzeiros.

campeão nos I),nos de 41, 42, aumento de 70% sôbre as I - Só de imp09tos, a Vol_ - O valor das compras
,13, 58 e 59. No primeiro "'ini_ 120 unidades que vinham sen kswagen- pagou, de janeiro realizadas no mercado na __tium" que levantou, em 1939, do diàriamente fabricadas a setembro dês,te ano, 1 bi- cional pela Volkswagen ele_
a quadro do Madureira

for-I
até fins de agôsto último.

'

lhão e 320 milhões de cru� vou_se, de janeiro a agosto
mou assim: Alfredo; Norival - Durante a� férias co_ zeiros, enquanto que em de 1960, a ,5 bilhões e 272
e Cachimbo; Gringo, Paulis_ letivas, em setembro último 1959 o total de impostos pa_ milhões de cruzeiros. Em to_
ta e Alcides; Adilson, Lelé, foram admitidos mais . de gos foi de 914 milhôes de do o ano de 1959 foram gas_
Baleiro, Jairl' e Armandinho. 1.500 operáriOS, subindo as_ cruuzeiros.

,
tos, para isso, 2 bilhões e 44

sim a 5.800 o número de 0_ - De janeiro a agosto milhões de cruzeiros.
A primeira diretoria do Ma_
dureira, em 1933, foi a se_

guinte: Presidente - Fran_
cisco Fernande9 Dantas (que
foi o maior batalhado.r da
fusão Magno - Fidalgo);
Sec.retario - Luciano Cabral
de Lima;' Tesoureiro - Elísio
Alves Ferreira; Diretor de
Esportes - __ Manuel Lopes da
Silva. DeVe_se registrar que
!=lois anos depoü, da fusão
com o Fidalgo, vários ele_
mentos que tinham vindo do
Magno, desligaram_se do
Madureira e restabeleceram
a existência do Mag·no. E que
há poucos anos, do desliga_
mento de alguns elementou
do M, A. C., surgiu um outro
clube na localidade - o Ma.
dureira Tênis Clube,

EILTON, ME'DIO DO GRE-MIO NO C·ARe
ranjeiras completamente lo-
tado, Fluminense e Grêmio

1944 - Empate .. 3 a 3

TAZ,. VASCO E BOTAFOGO NO PA'REO
Pôrto Alegrense jogaram es,

1944 - Palmeiras .. 3 a 1 ta noite, a segunda partida caram socos.

1945 - São PauJo .. 1 a �I PARA A CONOUISTA DO JOGADOR pela "Taça Brasil". A prí; A verdadsé qUe o Grêmio
1945 - Empate 1 a 1 I meira da série, foi disputado foi surpreendido pelo FlumL
1946 - Empate ., 1 a 1 RIO, 21 ev. A.) - Além de sua missão, ínrorrnando, em Pôrto Alegre, dia 12 do nense, pelo menos nos mínu,
1946 - São Paulo .. 1 a O J

do Botafogo, também o o que os dírlgentes do clube corrente, terminando com a tos ínícíaía da contenda.
1947 - Palmeiras ·4 a 3 i Vasco da Gama mostra eeu de São Januário, estão bas, vitória do Grêmio, por 1xO. O Os dois tentos do atacante
1947 - Empate .. ··1 aI' jnterlesse para a aquisição tante interessados em tra, prélío agradou plenamente, Gessi foram de excelente feL
1948 - São Paulo .. 2 a 1 I.do centro.rnédío Elton, ín , zer para o futebol carioca o uma VeZ que oa dois quadros tura, principalmente o se,

1948 - Empate .. 3 a 3 tegrante do quadro do Gre , autor do único, tento contra atíraramcse à luta com gran, gundo, quando com Vieira, o

1949 - São Paulo 5 aI: mio, Pôr!o Alegr��se.. � tan, a Fluminense, no match de entusiasmo, príncípal , meia fez autêntica "tabelí,
1949 - São Paulo .. 4 a 2 I

to e aSSIm que ja utllízou o realizado em Pôrto Alegre.
_ mente o Fluminense. A con, nha".

1950 - Palmeiras " 2 a O :seu centro.avante Delém Apurou a reportagem que tagem foi de 4x2. Os primei. O Fluminense entrou em

1950 - Empate .. 1 ali,' para conversar com o player Elton está visivelmente in, ros minutos pertenceram aos campo para vencer e conse;

1951 - São Paulo .. 1 a O qUe aqui ['2 encontra ínt«, teresado em ingressar em locais, que envolveram com, guíu o seu intento. Desde
1951 - Palmejras .. 3 a O

I
grande a equipe do Grêmio

um conjunto carioca, não pletamente os visitantes. Só. que iniciou a contenda, o

1952 --'- São Paulo .. 2 a 1 I que enfrentará esta /noíte o tendo prefeuênclae, no en; mente aoe 18 minutos, o Grê; Fluminense dominou o jogo,
1952 - Empate .. 2 a 2 Fluminensé.

tanto, para o Botafogo ou mio conseguiu equilibrar a envolvendo o eeu adversário.
1953 � São Paulo 3 a 1 Delém durante à tarde de

Vasco da Gama. Mas é sa, contenda, pois o assédio do Somente aos 18 minutos, co;
1953 - São Paulo 2 a 1 anteontem, esteve no Hotel bido que Elton dará prere, Fiunünense era constante, mo dissemos, os gaúchos con
1954 - São Paulo 2 a 1, Novo Mundo, encontrando rêncíà ao clube que lhe. pro; tazendo com qUe Suli pratí, seguiram equilibrar a con,
1954 - Empate 1 a 1

I para si um ambiente de porcionar melhores salários. casse seguidas e difíceis de. tenda. O Fluminense foi
1955 - Palmeiras ..

_

2 a O grande camaradagem. E Foguínho ouviu -atenta, Iesae. Em que pese êsses es ,
mais quadro, tendo ainda a

1955 - Empate .. 2 a

21 não era para menos pois ment.e as palavras de De; forço do Grêmio, o Flumí, seu favor o fator local e tor;
1956 - S�o Paulo .. 3 a O Detém foI jogador do Grê_ lém e declarou que irá pro; nense continuava a forçar o cida, que não ceseois durante
1056 - Sao Paulo ,. 5 a O I mio. E na oportunidade, o cural� diretores. de .s.eu clube, último reduto dos gaúchos, os noventa minutos.
1957 - São Paulo .. 4 a 2

I
atual jogador vascaino con_1 encaminhando o assunto procurando �arca!, mais Foi sem dúvidas uma par_

1957 - São Paulo .. 1 a O
I
versou com o técnico Fo_ para uma pronta ref..'Ülu_ tent.os. Os locais entraram tida brilhante, tendo o Grê_

1958 - Empate .. 1 a 1 guinho, colocando_o a par cão. em campo dispostos, princL mio demonstrado que possui
1958 - Empate 2 a 2 --_._ palmente Maurinho e Valdo, uma grande equipe, onde
1959 -- Palmeira9 ., 2 a O B· E L ISS I M O T E R R E N O s·eguido� de perto pelo pon_ pontificam vanos valores,
1960 - Empate' 1 a 1 teiro Escurinho. Por outro entre os quais Elton, Milton,
1960 - Palmeiras ,. 2 a O lado, quando o escore estava Airton e Vieira. No Flumi_

lxO para o Fluminense, tento nenfle, Altair foi a grande
de Maurinho, o Grêmio foi figura, seguido de Valdo e

favorecido com uma penalL Escurinho.
dade máxima, que· Elton, cO-lOS dois quadros jogaram
brando mal, aUrou por cima assim formados:
do travessãó. Isto trouxe um Fluminense Castilho;
desajuste no quadro visitan_ Jair Marinho, Pinheiro' e AI_

te, qUe perdeu uma grande tair; Edmilson e Clovis; Mau
oportunidade para empatar rinho (Telê), Jair FranciE.'CO,
o prélio. O Fluminense vol_ Valdo, Paulinho e Escurinho.
t.ou a preL'.3ionar, levando 'Grêmio - Suli; Figueiró,
cerradas cargas ao arco gre_ ,.Airton e Ortunho; Elton e

mista. Aos 34 minutos Mau_ Enio Rod.rigues; 'Marina, Ges_
rinho. abandonou a cancha, si, Juarez, Milton e Vieira.
lesionado, sendo substituido A renda do embate roi de
por Telê. O segundo tento do Cr$ 1. 096 .180,00.
Fluminense, de autoria de O prélio foi dirigido por
Valdo, foi aSf!inalado aos 41 Clinamulte Vieira França�
minutos. Dêsse contraste em Sua atuação foi boa. Os pe_
diante, o embate continuou -nalties assinalados foram
disputado, apesar do escore. justos. TeVe peguenos erro&,
Na segunda fase Q Grêmio que absolutamente não in_

voltou melhor e reagiu ad. fluiram no resultado do jogo.
miràvelmente, apresentando
Elton e Milton espet.aculare�\
Aliás, o entre_ala gaúcho deu,
verdadeiro "show"· de fute_
bol. Impressionou vivamente
o Milton, que apresentou. um
trabalho digno de -elogios.
No início da fase derradeira,
Airton cometeu penalti em

Jair Francisco, que chutado
por Pinheiro, Suli defendeu

a não ser a satisraçúo de ver

o ):lube de Thomaz Chaves
Cabral recuperar H:'U antigo
lugar de .Jestaque no toot,
ball de Sftut't CatD,rina.

\

Foi. bem sucedido o

con_}
espetacularmente. Os gre ,

junto do Flumínenss nos mistas continuaram na sua

esforços que díspendeu, quar , reação e depois de 3xO, con,
ta.reíra, em seu estádio, ao' seguiram marcar dois tentos
levar de vencida a peleja que: por intermédio de Gessi. O

sustentou com o Grêmio t.erceiro tento do Fluminense
Porto Alegrense, pelo escore foi marcado por Jair Fran_

de 4 a 2, na segunda partida cisco, tendo Valdo assinalado
da �:Sl"ie pela Taf.;a Brasil, o último da noite. Foi um

forçando, assim, um terceiro tento de linda feitura. Suli
encontro que deve ter side saiu mal e o comandante
efetuado ontem ainda no tricolor aproveitou bem a ra,
Rio. À hora em que encerra, lha do arqueiro gaúcho, pa,
mos nosso expedIente, o pré. ra com o bico da botina,
lia entre os dois tricolores marcar.

ainda não havia sido ínícía,
do.

O segundo tempo foi dís;
putado palmo a palmo, ape,
sar do escore. As linhas do
Grêmio aiustaram.s., e o pré
lio foi dos mais equilibrados,
com ataques rápidos de am,

bos 09 lados. Aos 36 minutos
Clinamulte Vieira França ex,

pulsou do gramado "os atle,
tas Clovis e Juarez, que tro,

frente do p'Jotã,) r..ví.negro,

VENDE;.SEComo se verifica, dos 56

jogos disputadOS o São Pau.•
lo venceu 20 e seu rival 19,
tendo havido 17 empates.
O maior escore deu_se em

1938 (6xO) favorável ao São

Vende-se 1 (um) ex,celente lote de terreno, medindo
10x23,70, situado no aprazível bair,ro de Pedras Gran
des, ne�ta Capi�al, no loteamento Corsini, junto à Vila
Naval. O lote é um dos melhores dêste loteamento e

acha-se praticamente cercado de excelentes e novíssi
mas construções, tódas elas ele bom acabamento. Esgoto,
água ,e luz. Trata-se de excelente negócio, nã,o só para
aqueles que desejam construir, como também para arpli
cação de capital, pois a valorização é realmente espan
tosa.

O JOGO
Eis como foi divulgado o

segundo encontro entre 08

campeões carioca e gaucho:
"Com o Estádio das La;

UlI.

É GOSTOSO

CONFECClONA·SE QUAlOUE� TIPO
DE CHAVI

QUi: franclsco Tolenllno. n.' 2.

"

PROGRAMA DO MES
O u T u B R O

COMO
CAFÉ ZI TOO Informações: Dias úteis -- das 8,00 às 12,00 horas

(!_ das 14,00 às 18,00 horas, pelo telefone 31-91 -- fóra
desse horári'Ü -- telefone 34-67.

DIA 23 (Domingo) -

Encontro dos Brotinhos
DIA 29 (Sábado) -

Soirée em benefício da So ciedade Amparo
Apresentação da Cantora "ANA LUCIA" .

a Velhice

DIA 80 (D'omingo) -

Soirée - desfile Bangú 'los Comerciários.

1ir===================================================================�'1--

!

--.....:.. �) ,._--

IMPRESSORA

ml,tthilc -rtba.
,...

ENCADERNAÇOES
SERViÇO DE GLICHERfA

COM PERFEJ çÃO E R A P,I DEZ.
....._--. ..

CONSELHEfRO

CAR'IMBOS, E

RUR �1AFRA. 123.
FLORIAN(JPOLlS S,iNTA CA f AI�!Nr\�============��.�--�=-====�=-=.��=======��=�
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FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 22 de Outubro de 1960

Doismilhões e meio de leitores num Circulo

Vimos noticiando, diàrla
mente, por estas colunas, o Está praticamente terrni,

programa da Semana da nada a colheita de café da
A elo bo 'ado pelo coman- safra 1959-60 no Estado desa, a I

S- PIS tarí ddo do Destacamento de Ba-
-

ao. au o e a ?cre arra a

se Aérea de F'lorfanópol is e Agr2cultura estima a pro
ue tem sido cumprido rigo-: duçao. �m 8.300.000 sacas

�osalllente. Os festejos tem beneficiadas de 60 quilos.
despertado a atenção de to- Esta estimativa indica uma

dos os florianopolianos e .redução de aproxímadamen ,

aos jogos que' tem sido efe- te 15 por cento sõbre a pre-
--------------------------------------------tuados comparecem milha-

res de pessoas.

o MAIOR "CIR�ULO DO LIVRO" DA EUROPA _ O 125.0 ANIVERSARIO DA EDITORA BERTELSMANNGutersloh - (Por Jutta das carnpanh d .

von Winterfeld _ Im res ,as .

e p,rop�- ga, dedicandovss sobretudo
-

d AI h
p - ganda que tem vahdo a edí- ao lançamento de obras teo,soes a eman a) Cele- tora um acréscimo de

'II'" d' . .b t -t . . . . ogIcas e pe agoglcas n rn-rou-se recen emen e com a 300 000 sócios por ano O ' "
'

- -ti -,'
-

d lt .' . guem Imagmava que a suapu L ipaçao e a os dlg-. melhor argumento da pro f' teri, .
.

I�'
- Irma ena o surto exces-natários da Igreja, repre, paganda são os preços rela I SI'O I d.
- na que se eve aos seussentantes do Estado e de tIvamente baixos e inalta, netos E 1945 .

t It d I
-

d .
. m as ms a a.,� a a popu açao

.

e uma Irados dssde 1953._ Com os ções da editora foram des,c�dade de 50. O?O habItant�_s, anos foram-se ampliando e truidas quando de um atasituada na beira d� Região modernizando os edifícios que- aéreo. Em 1948 atualdo Ru�r, o 125.0 aniversárío : da editora. Para completar Chefe da Editora, R�inhardda Editora C. B�rt,�lsmann.: uma descrição da Editora Mohn, contando apenas 26Para dar, uma idéia desta Bertelsmann seria, índis., anos de idade, regressou dee�,�resa e realmente nece�- .pensâvel acrescentar ainda um acampamento de pris!o,sano recorrer a superlatí; mais alguns recordes e su- neiros nas mãos dos amerivos. Em Gutersloh tem a perlativos. canos. Em 1950 Reinhardsua s.e!le "o maior "Circulo
I Quanào em 1835 Carl Mohn fundou o "Círculodo LIvro da Alemanha e Bertelsmann instalou a sua Bertelsmann". Esta idéia,até mesmo de toda a Euro-I tipografia numa casa antipa com nada menos de 2,5

milhões de sócios na Ale
manha ,e no estrangeiro. Al
gumas obras publicadas na

editora atínxíram tiragens
de mais de 1 milhão. Para Iassegurar a execução rápi
da de todas as encomendas,
(em certos dias mais de ..

60.000) foi preciso lançar
mão do sistema Hobler'ith e

de cérebros electrôn icos. I

Um total de 5.000 emprega-
I

dos trabalha intensamente
para corresponder aos re-

sultados extraordinârios I

BRASIL
TRATORES
NACIONAIS

O Brasil fabricará 31 mil
tratores entre primeiro de
julho do corrente ano e trin
ta de junho de 1962 - in
forma o Grupo Executivo
da indústria' Automobilísti
ca. O segundo semestre de
1960 é considerado como
um importante marco para
êste novo tipo de indústria
no país, pois o GEIA realiza
a segunda fase de seleção
de fábricas e emprêsas que
última providências junto
de suas sedes para trazer
equ ipamentos para o Brasil.

STANDARD VANGUARD 1950
Vende-se por preço razoável, um automóvel STAN

DARD VANGUARD ano 1950, quatro portas, parte me
e ân ica 100%, pneus novos, lataria e chassis impecáveis.
Possue rádio original de excelente sonoridade. Submete- "

se a qualquer prova ou exame.. -----------

Um carro em excelentes condições. Poderá ser es
tudado o financiamento de uma parte. Negócio in teres
sante e .de oportunidade.

Tratar todos os dias úteis pelo telefone 31-!H.

U R O

SEMANA DA ASA /
.

BO u T
Dia - vinte e três - -Disco Dance com atrações

e apresentação da Miss El Disco Dance.
Dia - Trinta - Disco Dance com atrações ...

PRECISA·SE
•

RAPAZ PARA BALCÃO E CARTAZlSTA
na MODELAR

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

o 'l4AlitDr co-Mcurso de
Ca.ufo Popu1hr elo Bro_S1P/

A VOZ DE OURO

19f()), �_,/

pela
RÁDIO GUARUJA
EM ONDAs MfDIAG ( CURTAQ

...

PARTICIPE E GANHE EgTE� PREMIOg;;
• UM RÁDIO FONÓGRAfO ABC 1qbO PARA O
VENCEDOR 00 CONCURQO EM QANTA CATARINA

.UMA VIAGEM AOg EgTAOOg UNIDOG PtLÂ RtAL
ESTADIA INTEIRAMENTE PAGA POR i5 OIAf]
• CONTRATO EM RADIO E TELEVlgÃO POR uM ANO �
Ao V[NCE 001< DA fiNAL

ili
�

Ingcriçôeg na RÁVIO �ARUJÁ durame o �
I horáriO comerc,al �

" ,I��=��-_-_>_�----
" -

CoM

posição de relevo. Cada Só-
'eio (como já dissemos o seu

total é de 2,5 milhões) pa
ga mensalmente 'DM 3,90
ou seja pouco menos de um

dólar. Os sócios recebem
os livros a preços convida
tivos e em obediência a um

sistema de pontos. Cada
três meses publica-se uma

revista ilustrada do "Círcu
lo" na qual se "propõe duas
novas obras e se apresenta
a lista interminável das

disponibilidades. Caso os

SOCIOS não se manifestem,
enviam-lhes as duas obras
propostas.
Em complemento do "Cír

culo do Livro" fundaram
se, mais tarde, um "Círculo
da Juventude" e um "Cír
culo do Disco". A Editora
Bel'te)smann produz hoje os

seus discos. A sua atividade
não se limita, aos "círculos"
pois lança também revistas
especializadas, dicionários
livros infantis, atlas, lite
ratura amena. A obra que
mantem o record absoluto é
o "Dicionário Popular Ber
telsmann", do qual se ven

deram até hoje 1,2 milhões
de exemplares.

O último "rebento" da
Casa Bertelsmann é uma

firma de produção de pro
dução de programas de te
levisão. Quando se celebrou
estes dias o 125.0 aniversâ,
do da fundação da Editora
C. Bertelsmann, o chefe da
casa anunciou a criação de
uma "fundação" dotada de
l mi lhão de marcos que se

estina a promover estudos
e investigações no domínio
do comércio de livros.

O fundador da Editora
designou-a uma vez, "Chan, ( ��";.EG"'", ,,\-..:'- ..."_

colaria do Nosso Senhor". A A Viúva, irmãos, filhos, noras, genros, nétos e bisnétos
empresa desenvolveu.se a de JULIO REINALDO HILDEBRAND,ponto de ser hoje uma ','fá
brica de livros para o povo".
O lema do chefe da casa

Profundamente abala"dos com a perda deste ente queri
do, cumprem o dever de externar os mais sinceros agrn ,

Bertelsmann documenta ela decimentos e reconhecimento aos Srs. Dr. Mário de Oliramente o rumo que a fir- veira Ferreira, dedicado e incansável, Sr. Dr. Roldão
ma segue: Conson i, competente e bondoso médico operador. AosTransformar os homens S1's. Dr. Pereira de Oliveira, Dr. Dan illo, DI'. Polidoro

3antiago, Dr. Modesto, médicos do Hospital de Caridade
e outros, que com tanto interesse e carinho o atenderam.

Muito gratos e reconhecidos aos devotados e iucan
sáveis Senhores Dr. Eugênio 'I'rompowsky 'I'uu lois, Dr.
Aderba l Ramos da Silva Dr. Renato Ramos da Silva e
Dr. Gastão Assis, assim domo ao bondoso sr. Dr, Parigot.

Aos [Srs. Carlos Schmidt e demais membros da Di
retoria da Irmandade N. /3. dos Passos, do Hospital de
Caridade, o nosso especial reconhecimento.

Sentimo-nos especia'lmente agrudecidos pelo con
forto espir-itual que com tanto carinho e dedicaçã., foi
ministrado 'pelo graride amigo Revmo. Padre Pedro.

Às. dedicadas Irmãs Bernaidete, Angélica, Alcidia
ê demais Irmãs e pessoal do HospiLal, o nosso "Mu Ilo
obrigado".

. ..

Confortantes e inesquecíveis foram as demonst ra
ções de aféto amizade dos funcionár-ios ele todas n s

rategoiias do DNERu (Serviço ela Malária) e exp res.,
.samos um sincéro "Deus Lhes Pague" aos numerosíssí;
mos amigos que o vis ita ram c conf'oi-taram no HospitalC O N V I T E

I
de Florianópolis.

As inúmeras e variadas demonstrações de pesar eA diret.oria do Fluminense F. C. tem o prazer de
amizade recebidas em Brusque são impossiveis de deta ,convj(�a� seus ass�ciado� e simpatizan!es, pm:a a gran .

-

lhar, mas calaram bem fundo em 110RSOS corações, cumde Soirée qu� f'ará reah�ar em su� sede SOCIal a rua
lJI'indo salientar a grande �edicação ao extinto, do méTreze de MaIO s/n (Pramha) no (ha 22 de Outubro de dico Dr. Humberto Matiolli, a bon(\osa homenagem do1960 (sábac!o) com início às 22 horas.
Revmo. Monsenhor Valentim Loch e seus cantores daFicaremos grato com sua honrosa presença Azambuja, assim como ao conforto espiritual do Revmo.A DIRETORIA
Padre Vandelino Wiemes.

Etel'l1amente .

gratos a todos e por tudo, pedimos
ora(:ões e convidamos para a Santa Missa do Sétimo dia,
a s�r celebrada 2.a feira próxima, dia 2.4 do corrente, as
7 horas, na Igreja Matl'iz de BrURque, assim como Santa
Missa com Requiem, Rábado, dia 22, às 8 honlR, na Igree prática .ia de Azambuja.

5
--- --- ------_._---

.._--�-------------_.-------------------------

apoiada por uma campanha
de propaganda, conquistou
para a editora a sua atual

RESULTADOS
FINAIS NO
fSTADO

Do Interior do Estado,
várias pessoas nos têm so

licitado a publicação dos
resultados exatos e finais
do pleito em Santa Catarina,
fazendo alusão especial às
12.a e 13.a Zonas da Capital.

O Estado apressando-se
em atendê-l�s, publicará na

edição de amanhã, com -da
dos colhidos diretamente
no Tribunal Regional Elei
tora I.

ANULAÇÃO DO
PL'EITO NA
GUANABARA

em leitores".

RIO Um pedido de
anulação do pleito de 3 de
outubro foi feito pelo PTB
ao Tribunal Regional Elei
toral, sob o fundamento de
que houve, durante a apu
ração, diversas irregulari
dades no Maracanã, onde
até cédulas rubricadas fo
ram achadas no chão.

SR. F. BERTAG
NOLLI s

Pela Portaria de n.O 629,
de 9 do corrente, baixada
pelo Exmo. Sr. Ministro da
Agricultura, foi nomeado
Delegado do Ministério da
Agricultura no Estado do
Paraná o nosso prezado a

migo e conterrâneo sr.
Francisco Bertagnolli, a

quem apresentamos nossas

congratulações.
-

(AF'E' TER'MINOU
visão de junho, que foi de
9.800.000 sacas de 60 qui
los beneficiadas.
A quebra de produção em

saco foi maior que os 15
por cento indicado porque
houve melhora de rendi-
mento de benefício que pas
sou de 19,6 quilos para 20,3
quilos por saca de café.

FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE
Sede Social: Rua Treze de Maio S/11

PRAINHA

Datilógrafa
Procura-se competent,e, com redação própria
em serviços gerais de escritório.
Tratar no horário comercial na Confecções
Rua Emir Rosa, 129.

Oran,

VENDE-SE
AS SEGUINTES PROPRIEDADES:
Rua Conselheiro Mafra, 168
Rua Alvaro de Carvalho, 45
Rua Tte. Silveira, 77
Tratar com PAULO SILVA
Rua Irmão Joaquim, 25 NESTA

NOITE DAS NACÕES
•

No dia 5 de nov·embro vindouro o Clube "6 -de Ja
neiro" abril'á seus salões à sociedade· florianopolitana,I

para a mais feérica e deslumbrante feRta do ano: -

"'NOITE DAS iN'ACõES".
Orga�izada e 'patrocinada pelas damas da "CASA

DA AMIZADE DAS SENHORAS DOS ROTARIANOS
DO ESTREITO" com a colaboração do cronista social
Carlos Muller, apres,entará, num desfile de encantamen
to e beleza, trajes típicos das mais diversas nações do
mundo, apresentados na passarela" POr gestís senhorio
nhas da nossa melhor sociedade.

As mesas já estão à venda.

Agradecimento CONVITE

SERViÇO
Informações

MILITAR
Úteis

ARRIMO - A Lei do Serviço Militar, completada
pelo Aviso 11.° 708 de 1953, admite a Dispensa de In,cor
poração aos convocados que comprovarem que sejam
único animo ele Màe ou de Pai fisicamente incapaz,
além de outras situações especificamente definida como
tal.

- O requerimento de ARRIMO ainda não entregues
nas Junta de Alistamento Militar de seus muniCípios,
eleevrão ser encaminhados à 16.a C R, até a 1.(t quinzena
de Novembro .

- Nó município de Florianópolis poderão ser obti
das informações sôbl'e os documcnt03 necessários nn
l6.a C R Oll na Repartic:ão AliRtadora do 14.0 B. C., no
E-streito. -

MIMEOiGRAFO 6ESTEINER
Preco de "Galinha Morta".

Vende-se, por preço de verdadeira "galinha morta"
U111 mimeográfo GESTETNER, modêlo 120, novíssimo
e praticamente sem uso. 1mprime eom perfeição milha
res de folhas em poucos minutos. Trabalha impecável
parecendo ter sido. datilografado inrlividua!mcnte.

Infol'macões nos dias úteis pelos telefones 35 7D e
37 -04. Verdadeiro negócio de ocasião.

.
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ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER _

. . ;�I\�r:o.ae �;::I�:!��aOã�o no .�=�� CllNICA D.E' SENHORAS E CRIANÇAS Joa fi antI(SerVIço 010 prot. MarIano di An�
_

drade}, Consulta.: pela manllã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da.

16.30 horal em diante no consul

tório. à Rua Nune. Machao1o. 17.
esquina da Tlradentt. - T.l.t.
11766. R"ldêncla - Ru. .ar.
chal Gama D'EO. n.o UI - T.I.
'120.

.•

DR.

DR. AYRTON DJil OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULJU.O -

- TUBERCULOS"I -

Con.ultõrlo - RU. F.H!).
Schmldt. 88 - TIL 1801.

HoráriO: dai U li II! hor...

Rellaêncl. - "llIpt Bohm.1cll.
11.0 117.

DR. ANTONIO MUNIZ Dili

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOülA
ORTOPIIlDIA

Consultório: João Pinto, H -

Consulta: dai 16 à. 17 hor... dl'_
rlamente. Meno. ao••,badol. Re
sidência: Bocaluva, iss. Fon. 1714

DR. WALMOH ZOMEH
GARCIA

Diplomado pela FacUla.de NaOIO
nal de Medicina da UnIVAr.laa4.

do BrUU

Ex-Interno por coneurec aa ••,.t_
nldade_Escola. (Servlgo ao prol
Octávio Rodrlgue. Lima). a:l
Interno do Serviço a. Cuurlilla do

Hospital I.A.P.Iil.T.C. do RIo di

·Tanelro. Médico ao HOIPI'al 111

Caridade e 11. Maternl<ladt Dr
. Carlol Corrêa.
DOENÇAS DH SaNHORAS
PARTOS - OPBRAçOaS -

PARTO SEM DOR pelo mélOlIo

P!ICO-profUatloo
Conlultórlo: Rua João plnlO n. 10
o1a. 16.00 à' 1S,00 bor... A"ndl
com hor.. mareadu. Teletonl
3086 - Re.lailncla: Rua Otnlral

�Ittencour. D. 111.

DR. LAURO DAURA
CLINIC.A .,�

�:6peclall.ta em molél1l.. d. e..
nnoraa e Via. urlnArl.. , Curl rl_
11cal "'.II Ln1ecçõel agua.. , orl
nicai. do aparêlho eenlto_urlnl,rlo
em ambca o. sexo•. DOlnou 40
aparêlho Dlgeltlvo t ao .1Ii.ma I I
nervoso. HorArlo: lO� à' 11 •

2'1.. à' 6 hora. - CoImll*6rlo:
Rua Tlradentel. 1lI - 1.0 andar
- Fone 3246. R..lalnela: ...
Lacerda Coutlnllo. 11 (ChAcara ..
Espanh� - "OR' 1.41.

Dr 1 Hélio Peixolg
ADVOGADO

Escritório - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 40e.
Telefone - 2422.

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLtNICA GERAL
Consultório: Rua Cel. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àlJ 19 horas (ao la

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

_ Estreito - Fones 2322 e

8387. ,

DR. HUBI GOMES

MEIfDONÇA
»IDICO

Pré-Natal - Partos .:_ Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Rrsidêneia:

Rua Gal. BitteDCon.r\ n, 111.
Telefone: 2651.

.

Consultório:
Rua Felipe Schmld\ a. 11.
Esq. Álvaro. de Carvalll••
Horário:

l'as 16,00 às 18.00. dIarla
lI1ente eXl'eto aos sábadOJl

DR. NEWTON O'A VIL-:.4
CIRURGIA GaRAL

, Doençal- de SlInhora. - prooto

logla - Iletrlolaao1t .éaloa
Conlultórlo: Rua Vle,or ••1-

reli •• n.o 28 - Telefon. 1107
Con.ulta.: Da. 15 bora••m dlan'•.

Residência: Fonl. 8.01· Rua 81...
'iii.nau, n. 71.

Especialista em moléstia. de snus e recto.
T'!'atamentó de hemorroidas, fiatulu, .te.

Gnr.!a anaJ.
CONSULTÓRIO: - Eua CeI. Pedro Demoro.

Estreito
1553

DENTADURAS INFERIORES
Ml!:TODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA,

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO I'ARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS

TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 heras.
HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA JERNIDADE CARMELA OUTRA
SERVICO DE RAIOS X

.

EWALDO J. R. SCHAEFER
Rn di o lo g iatas : DRS A J. NóBREGÁDE OLIVEIRA

S T U DJ O J U.R í D I ( O

Estado

CLUBE RECREATIVO

6 DE .JANEIRO

Exames do 'Estômago - Vestcula Billar - Rios -

'forax - OSSO!! - Intestino, etc.

Histerosalpingografia - Radiografia Obstétrica
(Gruvídêz) - Radiologia Pediátrica.

OISPQE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO REGISTRO: N.O 167 - C.R.E.A. 10.a REGIAO - S.C.

ENDER:I!:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. ónibus à por- Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROSta (Almte. Lamêgo) .

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

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

üoenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Mamas - ;

ii Problemático AfetIva e sexual irnsu�����:��O �el�a�������:r:�: �n�O���:tl�:��a � :
:1

PsIcoterapia. . =.• Direção dos Pslqulátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA I: DR. JOS!i; TAVARES IRACEMA

• DR:' IVAN BASTOS DE ANDRADE .1! CONSULTAS: Das 15 às 18 horas
•

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

II! (Praça EteMna Luz) ...

••••••••••••..••••••..•••••••...···�····.. I
' tlIfIII.'•••••••••••••••••••
•

s. .6.
--�

�-- OUI1Alf1E TODO llfA

7f\ -'$ nos \I.4P�JOS

.f��t--------------._----�---------Q. .�
"A SOBERANA" PRAÇ� li DI) NOV.IlMBBO - aSQUIN.A

aUA FELIPE SClIMIDT
FILIAL "A SABJ:RANA" DISTRITO 00 IlSTi>11l1TO - CANTO
---------------------------------------____.

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

Mauricio dos Reis - advogado
Norberto Brand - advogado

i Advocacia em geral no

Santa Catarina •

I Correspondentes: IINGLATERRA BRASíLIA

i ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

.1: ARGENTINA SAO pAULO

: Ed. SUL AMÉRICA 50 andar.
• Fones: 2198 e 2681

�····································�I

..

��===============================�f
I

ESTREITO

REABERTURA
Programa Para o

Mês de Outubro
DIA 8 - Sábado -

Soirée em homenagem à Miss Conti_
nente e l,a apresentação das debu_
tantes de 1960.

DIA 16 - Domingo _

- Brotolandia em Sociedade - Apre
sentação das Concorrentes ao título
"A Mais Bela Comerciária"

DIA 20 � Quinta-feira _

Bingo da Casa da Amizade
DIA 22"":' Sábado _

Noite dos Sonhos Dourados - Bailc
de Apreesntação das Debutantes' ins_
critas

DIA 29 - Sábado -

Soirée "A Mais Bela Comerciária".
OBS.: - Será rigOl'o,mmente exigida a

carteira social e o talão do mês
indistintamente.

------ ... __ ..._---------�

�============.=_".=:==========��==_===U
.,.

de

PltOJETOS, ORÇAMENTOS E CONS'I'RUÇOES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A CU'NICA-

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE. 2248

-

A,RQUITETONICO
• TOPOORAFICO
«I DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
e TIMBRES, ETC.

Escritório, de Advocacia
Rutl Felipe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acáció Garlbaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr, Evllásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cive1s, comerciais, crimi
na,ls e !1scals - Administração de bens - Locação e ven
da de Imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran
ças - Contabtlldade: escrItas. balanços, anâl1se.� � -perlclaa

F.DTTORA "9 F�TADO" L roA

klla CoueJh.lre lnafr., 1.0
I'ererone 8022 - Caa, postal 189

EOderêço Telerráfico Ii:S'fADO

DIR.TOR
R u beu de Arruda Ramol

G. R E-N T.
Oomlnioll Fernandea de AQulllo

RED A 'rOR K8
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - Andrt
Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machaâo - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Len.zl

COLABORADOR.lS
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira - '

Jrof..Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoe l ito de Orn el lae - Dr. Milton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Langs - Dr. Ar.yr Pinto da Luz - Acy Cabral 'I'eive -
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Ru! Lobo - Rozendo V. Llml;

Maury 'Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBLiCIDAO.
Osmar A. Schl1ndwelm - Aldo Fernandes - VirgUio DiU
- Ivo Frutuoso.

RIPR.SINTANTI
it.epreaentaç6e. A. 8. Lar. L'ttIi J
RIO:- Rua Sena-ol Outa. 4t -- •.• A•••r _.(

T.L Ilit14
8. 1>.01. RIUI Vlt6r1. 167 _,_ e••., U -

Tel. I i-8'"
�,rvlçct Telel1'áf1co d. UNlnD PR.SS tll-P)

AGINTES & CORR.SPOi\JD.NT�
•• Todo. oe munfclplol? �ANTA CATARINA

ANUNC_J8
IIlUHAftt,· C'eDtrato, de acurd. c••• ta,b.la •• vir.r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00
A direção não se respousabílíza pelos

.oureitos emitidos nos artigos assinados.

Com grande racllldade de pagamento, vende-se .lotll
a longo 'prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir iua
casá, imediatamente.

Vendas: Edifício MontepIo 3.0 andar - Sala 305
r

Fone 2391 e 3426.

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

Servindo especialmente para Escritórios, Gabinetes
Dentário, Consultório, Fotografo, etc., Sito à Rua
João Pinto 9 - Sobrado. .

Tratar' à Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar ou pelo
Telefone: 3756.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
, Raio X - Infra Vermelho

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

Consultório e Residência:
Rua .J erônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2226

Exclusivamente com horas marcadas

A V I S O
Dr. Guerreiro da Fonseca, especialista em Olhos -

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu�

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

No momento está em estudos de sua especialidade
em CURITÍBA. Onde está atendendo seus clientes em

seu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CONM.
.JUNTO, 207 - EDIF1CIO JOÃO ALFREDO CURITIBA

Rápido. u'BARRIGA VERDE" SIA
Transporle de Cargas

x x x

Em Organização
Tráfego Mútuo com o

.

"TranSlJ01·tes Osni" e

"Transarco - Tl'anSpOl'tes Hodoviál'ios"

Matriz
FLORIANÓPOLIS

Filial
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52_74-79

Agência - SÃO PAULO
Rua rtarlrí n. 61
Telefone: 9-37-84
End. Te!. TRANSVERDE

Rua Feoo Tolentino n. 11

Telefav.e: 34-90
Caixa Postal n. 511
End. Te!. 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 (Fil1al-)
CRICIUMA
ARARANGUA

Atendemos as seguintes praças: Biguaçú, São José,
São Ped,·o de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santo

.

Amaro da Imperatriz, Bom Retiro, Urubici, São Joa
quim, Paul·o Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri
.ciuma, Araranguã, Lajes, Campo Grande, Teófilo

Otoni, Teresópolis, Nanuque e Pôrto Ale,re.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 22 de Outubro de 1960"0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIlIJA

I Edital de CQncorrenci� Publica
_

I Para a execução da ta �E'- trado no Cartórío de 'I'ítu, prová�el. de corretores de que r�ncia, se as mesmas riao

fa de venda, em lotes, de IJS e Documrntos, cem pre, poderá dilspor, bem como das
I
atenderem 'aos reclamos da

terrenos e acrescidos de ')'IR-: ffol ência no ramo a que se cidades e Estados onde se; administração, não tabendo
rínha pertencentes ao Pa,_ refere esta cocorrêncía bem irão promovidas as vendas; I aos conr.orrentes qualquer
t.rimôiüo Municipal, no lo; 'orno não es tar Impedíd o (b! h) a data provável do iní_1 indenização.
cal '.G':Jhecida como "A�el'-':o

I

comen.Iar.
'

cio das operações de vendas 10) Findo o julgamento, a

da Prainha '. I e) provar ter feito O) ele_I que não podr�1 ultrapassar comissão emitirá seu pare;

O Prefeito Municipal «te pósrto na 'Iesourarh da a 40 (quarenta) di,a� após cer escrito e o submetera

Plori'anópolis faz saber a' Prefeitura ...Muriícipa], da
I

a assinatura do contrato; apreciação do Prefeito.

touos, quantos possa inter"3_1 quantía de Cr$ 200.000 co I i) o prazo de validade (ta 11) O Chcfe do Erecutivo

sar que se acha aberta CJn-
I
,(duzentos mil cruzeiros) cm proposta, que não poderá ser Municipal aprovará ou nao

correncía pública para a t'inheiro ou títulos a dívída inferior a 60 dias; o parecer da 'comissão, nos

cy.ecuçã� �a �a�efa de venda I pública mun.i!'ipal, 0'1 eor_1 'J) ''. praz? contratual ne, têrrnos da lei.

lia domínio útíl de lotes e I�espondente fiança bancaria, cessarro ate o encerramen, V ASSINATURA DO CON.

acrescidos de martnha, f)<,r:, para garantia de assinatura to 'das vendas; TRATO

tencerites ao Patrimônio (lo contrato, se vencccor. I 1) a comissão que caberá 12) O vencedor Ida con,

Munícípal; 11.0 460, publicada I 3) Todo:; (_S documentos â proponente e as modaüda., ccrrêncía sjeitar-!';e-á a tõ-

16no Diário Oficial do Esta,.do ,qUI: Instruírsm a pp.),')_;:ta des dê pagamento da mesma; das as cláusulas do contra,

de 13_10-1960, tcontorme as deverão estar ,�om as firmas que deverá incluir, além das to de concessão que for ceie,

[específícaçeõs abaixo. reconhecidas. despesas de I�orrt'agem a I brado na forma dêste edi-

l - DA PARTICIPAÇãO DA 11 DAS PROPOSTAS imposto de renda na fonte, tal e d2.S leis em vigor.
CONCORRENCIA 4) Das propúst,as, que Ch).,' Os encargos referentes a. pro, 13) O concessionário das

H Os requerimentos Je verão ser escritas a máquina, paganda, publicidade, írn, vendas, ao assinar o :011_

inscrição d'e propostas se-' sem rasuras entrelínhax, pressas, material tipográfi- trato trato, fará prova do

rão recebídos pelo Gabitlf'td constarão pelo menos o I Co e tôdas e quaisquer, depósito nos cofres munící,

�s .

pais felizes cm suas graciosas debutantes do Li. elo Prefeito até as 17 horas !,seguinte: .
outras de�pesas ,que cabem pais da importância ,de

ra Tems Clube. O Sr. Carl Werner Kruger e Elza s-«. Ido dra 30 'ide novembro ele a) uma tabela com a in- ao agentecvendador; Cr$ 1.000.000,00 (hum mílhao
gel'; Vinicius 'Gonzaga e Vera Regina Gonzaga. / 11960. c:icação dos prêços unitários I m) quaiquer outros escla; c'e cruzeiros), para a garan,

,����,!,c.<�"., I As prop.xtas, devidall1ente: de cada lote que, somados, receímentos ou informações tia do cumprimento do con,

Eunice Rodríguee, . muito pação da orquestra do Clu, seladas e as sinarjas, j unta, ândícará o valor total das que os proponentes julgarem trato em dãnheíro, títulos, da
simpática com um vestido be. Imente com a dccumentaçác

I
vendas, oern como o valor interessante apresentar. dívíca pública Municipal ou

de seda branca estampado Il;gal, deverão ser entrtgues da entrada ínícíat, o nume-
I III DAS ALTERNATIVAS fiança bancária.

de verde, colar de cristal, H o j e,
. acontece�á ,�m' em sobrecartas fechadas, ru_;:tJ e o valor das prestaçõtn I �) Dentro das cond1içbes do VI INFORMAÇÕES

luvas, sapatos e bolsa côr grande bazle "" szm�atzco I bricadas pelos, concorrentes subsequentes:
,

,edI�al, os proponentes po; 14) Um jôgo de cópias da
de "gêlo". Club� �� continente, F de ou seus 1 epresentarites li�-I b) a garantia a ser exíg-da rerao �presentar quantas Lei n.o 460, do presente edí,

J�nezro , com a apresenta·lgaiS, mencionando externa- para a parte financiada, 110 alternatIva: desejarem. tal e da planta n.o 8.576,
çao das debutant�s de VTFJ: mentr, a concorrência a que caso de vendas em prest3._1 6} Poderao também ser reglstraca no Departamen;
Agradeço o concite e [arei I, � refere. ções;' [,_,)resentados alternativas em to de Engenharia, Municipal,
o possível para estar pre : 2) Às p opostas serão I c) a perêeniagem de ab,'l,_' desacôrdo com o edital, mas poderá ser fornecido a qual_
sente.

anexados, no mÍ'nimo os, timento a �er concedida pa_lnesse caso a Prefeitura se quer intehessado, mediante
�eguintes �ocument0:;, que ra os pagamentos à vista; reserva o direito ,d'e aceitar o pagameto da impontância

Hoje, às OITO horas, as (,everão: I d) nas modalidades' a ado_ ou nfJio es'sas alter/nativas. ode Cr$ 500,QO (quinhentos,
alunas do Curso Primário, t IV DO ')

I
a) provar que se !1cl1a

I
ar, no caso ,dle comprad0fl:'g . .JULGAMENTO CruzeIros que reverterá ao

cantarão a NONO MISSA
quite com :l.s fazendas í0,'le_ de lotes serem credores do 7) A abertura dias propos- Município sob a rúbriJ"a {Jie

GREGORIANA, na Capela IM ' t 'R ·t Eral, estadu:-\l e municIpal:, ,U�iClpio por importância3 I as,
a apreciação dos docu- eCel a rtra,rdináol:ra;'ldo Colégio Coração de Je_

b) provar iconeidad�� mo_ hqulf!as e certas; ,mentos e a análise de am_ 15) O Departamento de
<:us. As alunas foram prepa- I I b'aI, técnico e fina'l1ceí:a do I e) exposição sucinta do as serão feitas por uma Engenharia Municipal ate11_
radas pela zelosa Irmã AU_

concorrente; iPrograma Ide propamanrla e ,omissão previamente no_ <lerá Os interessantes, nos
RE'LIA. I

b'
>

c) provar Que jamais o �ublicidade a ser desenvol_,ueada pelo Executivo Mu- dias úteis, das 12 horas às

"Au DE OURO" casa es. participante deixou de cum_ ;VidO pela propenente; ,ljci�al, no dia e hora em que 17 horas, prestando as' in_

peciali"ada em discos, ofe.
orir contrato celebrado '�()m, f) relação dos impressos f� fmd!al' o prazo dêste edL formaçeõs 00 esclarecimen_

recerá um long-play para' Município; le do material ,tipográfico a �l, �� Glabionete do Prefeito tos necestlários.

sel'sorteado amanhã no I:') prOV:'l.r que está, qevL ,serem usados peta propo_ ullll�pa s interessados E para qoe ningoém ale_

Disco Dance do Lira
'

Tênis tlamente r2�'istrado llh Jun_1 nente na execução de sua poderao a'ss,istir à abertura gue ignorância, mandei da_

Clube.. .Ita Comercial, ou :tratando- tarefa de vendas; das propostas e rubricar as tilografar o presen.te em vá_

, ;c.��i��,\ l de sacie hv:le civil, regi-;_I g) in::':icação de número mesmas.
" í, ria,! .vias, as quais vão por

As vitrines da Floricultu_ 8) -Ná anallse das propos_ 'mim assinadas, sendo wma

Amanhã, teremos o dis_ ra, melhorou muito e pode_ é� A �

U NA* CAJO LI tA' I
tas verificar_se-á: I

c]:elas afixada na portaria

��id�A����v���nt:d�a���� �áA f��;:lN�� !ma����I�� �li l I /1' . da�) a� ;:i;f:!:�n�oêS�e e��� I ���:adaP��f�,����;o o;fti��aIP��
----------__----- ---- <:itarei as lojas para êste tal"

,
Estado" e as demais' na im_

fim. A. 8CHMIDT b) as vantagens apresen_! prer.sa.
0-7 ....����' -". .

tadas ao Mun�cípio pelo' I pre�eit,ura. Muniei!pal de
Aproxima.se o dia pàra a 'BARRAQUfNHAS N{:) HOSPITAL NEREU RAMOS plano de vendas, 'Florlanopohs, 18 de outubro

escolha das MAIS EL!E. '��->. ,

' 'e a H'abela e o prazo d:a'S de 1960.
GGANTES VITRINES DA Serão levadas a efeito no Hospital Nereu Ramos no verud:as. OSVALDO' MACHADO
CIDADE. Cinco já estão se. dia 23 - domingo próximo Barraquinhas em Benefício 9) Será considerada vece- PREFEITO MUNICIPAL
lecionadas, das missões. dora a proposta que no jul- _ .JOãO SILVA

.

As festividades terão início às nove horas com Igamento final apresentar DIRETOR DO DEPARTA.
Missa Campal e se prolongarão até a noite com Barra- ;melhores condições gerais e MENTO DO PATRIMONIO
quinhas, Leilão, Rifas, Oferecimentos Musicais, Salga- maior segurança para o e_ 'I DR. LORIS CORSINI
dos, Frios, ,etc. �,to Id'o plano, POdendo a co_ DIRETOR DO DEPARTA.

OS organizadores convidam as autoridades e ao mi's,s:ão regei:/41r a� !propos_ I' MENTO DE ENGENHARIA
povo em geral a assistirem as festividades, t t d

i__••n1?ruq�: s��e��' �n:l��ã:�:a::��o�� I URBANIS��JR:L SERVIÇO
O PRAZER DE UMA CORREÇÃO

TERCEIRO CONGRE�SO NACIONAL SINDICAL
Comentand'o, em artigo anterior, a atuação das de

legações independ'entes no Terceiro Congresso Nacional

Sindical, acusamo-las de haverem fugido à luta, quando
abandonaram os trabalhos do conclave. De fato, tôdas
as informaç.ões prestadas logo após o Congresso indica-
vam mais uma derrota da democracia e do operariado de

brasileiro. Mas, a verdade felizmente é outra, pois a

violência dos ,comunistas não obteve \os l:esultadoR e a

reper,cussão esperada. Sua vitória não passou das apa
rências, embora tivessem preparado cuidadosamente o

terreno,
A retirada das delegações da democracia, que pare

ciam deixar campo aberto aos comunistas, era o que aR

vermelhos mais temiam. Haviam posto todo o empenho
em demonstrar que os trabalhadores estavam do s'eu

lado. Ccnseguiram justamente o ,contrárío. Ademais, não
se efetivou nem a criação da Gentral Sindi.cal, nem a fi

liação do sindicalismo brasileiro à Federação Mundial.
Outras derrotas do grupo de Roberto Morena: O

não comparecimento dos delegados dos Movimentos Ori
entadores e Renovador Sindical e da Fedoeração dos cír
culos operários, impediu a solene s,essão de encerramen

to no Maracanã. E o Presidente e Vice-Presidente da Re

pública não compareceram nem mesmo ao Teatro João
Caetano. Assim, o Congresso perdeu a significação para
os comunistas, que na sessão final não lograram a pre

sença de mai" de 700 pessoas, muitas delas âe propa
ganda política do Sr. Sérgio Magalhã,es quando havia
1.700 delegados credenciados ao cdniresso. Aliás,
grande vitória dos delega,dos democtatas foí ,conseguir
isolar dos comunistas o grupo comprometido com o Mi.

, nistério do 'Trabalho (as 3 grandes Confederações dos

Trabalhadores da Indústria, Comércio e Transportes
Terrestre's), que eventualmente poderiam ap�iar as te"e�
soviéticas.

Portanto, com Q máximo prazer anotamos as neces.

sárias reparações ao nORSO prímeiro comentário. Os mo

vimentos independentes permaneceram no Congresso,
enquanto o julgaram útil à classe trabalhadora. E quan
do se retiram, foi de caso pensado que o fizeram; os

acontecimentos 'posteriores deram-lhes plena razão. A

atuaci!o dos Movimentos Orientador e Renovad.or Sin
dica( e da Federação dos Círculos Operários no Tercei.
1'0 Congres'so Sindical traz à esperança de melhores dia�

I
para a democracia e o operariado do Brasil. Sabemo&
também que êles não eles,cansarão sôbre os louros de
uma vitória. Aillda que de maior significação, porque

I obtida contra a prepotêmia e a violência comunistas.

J Frei Adauto BeaI, O.F.M,

Quarta·feira P.P., marcou

uma grande acontecimen ; �
to social, com o Enlace u«. ;
trimonial do Dr.. Daniel Bar:

",-,.u(o com a srta. Emengarda
Cunha Dutra, hoje, Sra. Dr.,
Daniel Barreto. Esta ceri
mônia religiosa, foi cele:

brada por Frei Daniel Os

tin, Bispo da Cidade de La:

[es, ,auxiliado pelo Monse

nhor Frederico Hobold. L

Na residência dos pais da

noiva, Sr. e Sra. Paulo (Ma;
'ria) Dutra, foi servido um

almoço "'americano" aos
convidados. O Colunista na

oportunidade anotou: Sr. e

Sra. Senador Irineu Bor.,

nhaueen, Sr. e Sra. João
Alcântara da Cunha, Sr. e

Sra. Zury Cunha, Sr. e Sra.
Dr. Newton Tesserolli, Sr. e

Sra. Aldo Severiano de Olí.,

�çjra, Sr. e Sra. Arnaldo

Dutra, Sr. e Sra. Olimpio
Cunha, Sr. e Sra. Orlando YONE Brito, eleqantissi:
Barreto, Sr. e Sra. 'Celio ma, de vestido verde, colar

Barreto, Sr. e Sra. Luiz de perola, luvas, sapatos e boI.

Oliveira Lrus, Sr. e Sra. Dr. sa, côr areia.
Heitor Ferrari, Sr. e Sra. Dr.

Walter, Wanderley, Sr. e Os noivos, Sr. e Sra. Dr.
Sra. Pascoal Simone, Sr. e Daniel (Emengarda) Barre_

Sra. Joel Lange, Sr. e Sra. to, encontram.se em Cam_

Jane Celestino, Dr. Cesar boriú, devendo viajar ama.

(Zilmal Ceára, Lais Calla_ nhã, para Belo Horizonte.
do Janis, Srtas. Noêmia Felicidades.

Barreto, .Ligia Mascarenhas,
Delma Alves; Srs. Nelson
Alves, Ogê Barreto, Ari de
Mello Mousimann, Clovis

�'IIlbuquel'que e Sergio Du
tra.

LAIS DE MOURÃO SA',
filha do Sr. e Sra. Ernesto
(RamiJ Sá, festejará hoje,
o seu VEO aniversário, na re_

sidência dos seus pais.

Vânia Ferrari, aconteceu 'A g1"Ctciosa menina.moça,
muito elegante de vestido Lais, as minhas felicitações
de sêda natural verde es. pela significativa data.

tampado, colar de cristal,

114/!_as, sapatos e bolsa côr
de "'gêlo",

Agradeço ao Sr. Acary
Silva, Presidente do Clube
"15 de Outubro" pela boni_
ta flâmula qUe me _presen_
teou.

Roteiro�Teatral
O "Anjo do Lar' é uma do.

.

,nense, parabens Teatro E,

das obras mais srias dia tea-l
'

I perimental de Florianópolis,
�é brasileiro. Ney Luiz ni papel de Pluft, estamos confiantes que voo

E' um original ,de Horácio Marly Breggeron é a mamae ces nos saberão representar

Nunes

e,
será' encenada den- fantas.ffi,a, Nivaldo oari,onil' em qUa.lquer

parte onde ha,

tro em breve pelo Teatro será Tio Gerúndio, Sebast,iio ia arte.

Experimlental de Florianópo_ Porto será o pirata Perna de Não Iparem por a�i, si_

liso Foi Horácio Nunes 'C.n Pau, Ivonete Ouriques e a, gam o exemplo de outros

grande e'Scritor dos outros Maribel, Sérgio Cherem o pi. grupos, estamos certos que

tempos, sendo que a peça rata Sebastiuo, Luiz Carlo'l: estas ,duas peças terão o

"O Anjo do Lar", foi uma Flôres o pirata Juilião, An-' .mesmo «ou talvez maior)

dns obras premiadas. tônio Pinto pirata João.
1

sucesso que "BRINQUEDOS
Conta o Anjo leLo Lar com Parabens teatro catari. SABIDOS '.

cinco personagens principair
e cinco figurantes.
São interpretes da peça OS

seguintes atores: Ivete OurL

ques qde viverá Júlia; Se

bastião Porto no papel de

Jorge, Ivone Ouriques en_

carnará Maria, Antônio Pin-

to como Dr. Castro, e Marly
Breggeron como Lccia

São figurante& Ney Luiz,
Nivaldo Carioni, Sergio eie

rem Luiz Carlos Flôres e

;vra;ila. Lttid CarIor Salnt'

'Ã'lna está na direção arística,

e Sebastião Porto na direção

geral.
Fará o T.E.F., o seu "de

but" no teatro adulto com

esta peça 'que é digna rI:e

elogios.
Mas há também o teatro

infantil teremos o prazer ,de

assistir à mais um suce; sso

deste esforç'ado grupo é a

peça ';'Pluft O Ptantasml-
,/ nha", d\� Maria Clara Macha_

UMA GRAÇA ALCANÇADA
PELO SAGRADO CORAÇÃO
DE JESUS DA CATEDRAL

DE FLORIANO'POLIS.

�'--------------.---------------------------------
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A 1 U G A-S E
Uma confortável casa à rua Traves<:a Adelaide n.o 1,
perto da Assembléia Legislativa. Tratar na mesma,

APEDITIVOS
�USIC-AOOS
OIARIAM'E:NTÉ (')As /9AsP3118,

",��
-

1

ALUGA-SE
SALA EM ANDAR TERREO

Para consultório dentário ou médico; para.
advogacia; pam aficina de alfaiate, etc.
Informações: Rua Saldanha Marinho, 11.

escritório

AOS ESTUDANTES SECUNDARIOS D'E
FLORIANOPOLlS

Vimos até os colegas, estudantes secundários desta
capital,- ínformar o seguinte:

Como já é do conhecimento da maioria, os estudan
tes Suhail Assad, orge Salum e Wanderley Reis, estão
encetando o movimento pegando nos estabel,ecimentos
de ensino desta capital; as assinaturas dos alunos, a

fim de requerer à União Florianopolitana de Estudan
tes, uma Assembléia Geral para averiguar "Irregulari
dades" na atual Diretoria da citada entidade ,estudantil.

Todavia, cumpre-nos esclarecet' que:
I) não é intúito nosso, depôr a atual Diretoria da

UFE, el1:tidade qu,e é ,presidida pelo nosso colega Olavo
Wechenfelder, ao ,contrário, desejamos que continuem;

II) Fazemos isso como estudantes 'porque é um di.
reito que nos assiste;

III) Virá em benefício somente da entidade, se con

vocada a Assembléia Geral;
IV) Baseamo-no,; na Constituição da União Cata

dnense de Estudantes S.ecundários, aprovada pel(;) IV
CONGRESSO na cidade de Joinvme; em 14 de outubro
de 1957;

V) Somos nós, membros da atual Diretoria da UCES
porém não o fazemos tal movímento como presidente ou

secretáu' mas sim, como ESTUDANTES.
VI) li UCES, entidade mátel', até o momento desco-

nhece oficialmente o caso.

"'CUMPRE COM O TEU DEVER DE BOM ESTU
DANTE, PARTICIPANDO DA ASSEMBLÉIA GE
RAL QUE SERÁ REALIZADA ATÉ 30 DÊSTE
MÊS".
na) Suhail Assad . .Jorge Sa]um - 'Wanderley Reis

v [ N D E - S, ,E
UMA CASA NO VALOR DE ATÊ Cr$ 1.000,000,00.
TRATAR PELO TELEFONE, 3297,

/._'------.--.------�-�--�------�----�--------�------------------��--�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• O· Drama de um Partido Liquida�ão
APROVADOS M,AIS PROJETOS C'RIANDO CARGOS E DESPESAS - DOZE HORAS D!E D'EBATES.

•

de sua

deputados que defendem o

Govêrno. A emenda em

aprêço além de /on�rar o

Tesouro em 5 milhões de
cruzeiros anualmente, é
parte integrante do testa,
mento de um govêrno que
perdendo as eleições perde
também a serenidade. A

aprovação do projeto vié.,
ra dificultar em muito as

atividades do govêrno do

)Sr. Celso :Ramos, com"ti
tuíudo.se em verdadeiro
crime aos altos ínterêsses
da administração pública
de Santa Catarina.

'

O dinheiro que será dís,
pendido com a nomeação
de 15 derensores públicos,
conforme prevê a emenda
apresentada, poderia ser

empregada em obras as

sistências e de utilidade
pública e não como \ se

pretende nomeando cabos
eleitorais, criando síne,
curar: para os que não de,
sejam trabalhar e somente
receber o dinheiro do Go-
vêrno,

O deputado Osny de
Medeiros Regis foi várias
vêzes aparteado p e los
deputados João Estivalet
Pires, José Zanin, Walter
Rouseenq, todos unânimes
em reconhecer no projeto
a vingança do Govêrno
pela derrota que o povo
catarinense nas urnas li
vres de 3 de outubro ín ,

tríngíu.Ihe,
Aparteando o orador, o

deputado Ivo Silveira, es

tranhou a atitude do go ,

vêrno 'udenista em favor,
dos pobres e humildes prê ,

sos, ele vez que no início
do govêrno Bornhaueen,
êstes foram os que mais

- sofreram.
O deputado Ivo Silveira

levantou uma quest.ão de
ordem, segundo a qual o

parecer da Comissão de
Finanças é imprescindível,
de vez que implica. em

despeE·as para o erário es

tadual. Acolhendo a ques
tão' de 'ordem formulada
pelo vice_líder do PSD, o

presidente da Assembléia.
suspendeu ,os trabalho!,
por 15 minutos, findos os

quaü! a Comissão de Fi
nanças ,deveria apresentar
o seu parecer.
IVO SILVEIRA - É AU_

TÉNTICO PANAMÁ
Reaberta a sessão foi

concedida a palavra ao

deputado Ivo Silvei,ra, que
criticou severamente a

pressa do govêrno em

aprovar o sel,l "panamá".
Na oportunidade, o depu

tado Antônio Almeida
apresentou emenda ao

projeto, segundo à qual OE!
'

cargos serão providos por
concurso.

Em aparte o deputado
Romeu Sebastião Neves
afirmou que a oposição do
PSD neste dez anos de
govêrno udenista foi fra_

quís[lima. Estas declara
ções do líder do Govêrno
foram de pronto desfeitas
pelo vice_lider da Oposi
ção, pois quando o líder
da UDN chegava na Casa
do Povo, êle já estava aqui
há quatro anos.

Aparteando o orador o

deputado Mário Orestes
Brusa afirmou que apren
deu muito com a atual
oposição citando como

exemplo a célebre lei 22.
Respondendo' ao aparte

o deputada Ivo Silveira
afirmou que o cabeça da
lei citada pelo deputado
udenista foi o deputado
Wolney C. de Oliveira, ho
je arguto defensor gover
nista.
Aparteando o viCe líder

do PSD, o deputado Evi
lasio Nery Caon, líder do
PTB, áfirma não saber co

mo a UDN catarinense vai
se vêr ao lado de Jânio, de
vez qUe o preSidente elei_
to preconiza a moralidade
no trato da coisa pública
e os udeni&tas desespera
dos de santa Catarina
fazem justamente o con_

trário, delapidando o erá
rio estadual.
O deputado José Zanin,

do PDC, ,em aparte as_

segurou ao orador qUe Jâ-

nío varrerá o Brasil e CeL
so moralizará Santa Cata
rina.
Continuando em suas

consíderaçõee, o deputado
Ivo, Silveira destacou o

papel desempenhado pela
bancada governista que
emenda as mensagens go,
vernamentais a mando do
próprio Chefe do Poder
Executivo.
Em aparte, o deputado

Tupi Barreto afirma não
ser teleguiado do Govêrno,
no qUe foi contestado pelo
vice Iíder pessedleta e em

especial pelo aparte do
deputado João Estivalet
Pires, segundo o qual tele
guiados são os deputados
governistas, pois na apre.
eentação do Orçamento do
ano passado somente um

deputado da UDN apre.
sentou emendas.
9 deputado Ivo Silveira

declarou que emendas a
serem apresentadas no

Orçamento para o exerci,
cio de 1961, pela bancada
governista virá tãc so
mente dificultar a futura
admínístracão do Sr. Celeo
Ramos. Ó deputado Tupi
Barreto aparteando afir ,

mou qUe êste ano a ban,
cada governista não cola,
borou na elaboração do

fendendo o projeto os

deputados Romeu Sebas
tião Neves e Adhemar
Ghíel, ambos ínsístente.,
mente aparteados por
deputados da bancada
Oposicionista, em espe,
cial deputado Elgídio Lu.,
nardí, Waldemar SaBes,
Evilásio Caon, José Zanin
e �Estívalet Pires. Tão logo
terminada a presente sea,
são foi convocada uma

extraordinária para ter
início a 0,30 horas do dia
deontsm, ,

Durante a Hora do Ex,
pediente fizeram uso da
palavra os deputados João
Estivalet Pires, destacando
o papel da Oposição na

vígtlâncía da adminlstra.,
ção pública e. criticando a
medida tomada pela ban,
,cada governíeta que visa
emperrar a administração
Celso Ramos; Walter Roue,
senq, trazendo ao conhe.,
cimento da Casa a vitória
da Oposição em Rio do Sul
e a demisão sumária de
29 humildes operários da
Prefeitura Municipal de
.Rió elo Sul, que não reza,

vam pela cartilha do Pre;
feito derrotado nas urnaa
livres de 3 de outubro 'e
para os quais o Estado
destinava nenhum deten,

o deputado João Estivalet Pires, após inscrever, com
sua extraordinaria atuação, seu nome, mais uma vez,
nos fastos de nossa história parlamentar, retira-se para
sua residência, após medicado no Serviço Médico da
Casa pelos parlamentares-médicos drs. Bahia Bitten
court, 'Walmor de Oliveira, Enory Teixeira Pinto e

Dario Geraldo Salles, em companhia de sua espôsa,
filha, amigos, colegâs e admiradores

Orçamento como fêz no

ario anterior, devido a par
ticipação intensa na cam_

panha política.' Respon
dendo a êste aparte o

deputado Ivo Silveira afir_
mou oue certamente o Ve
lho Colono colaborou.
LIDER DO PTB: ATÉ AD_

VOGADOS FORAM
PRESOS

O orador seguinte a de
bater a matéria foi o depu_
tado Dib Cherem, que ana�
lisou o projeto sob o pon_
to de vista jurídico.
Em aparte, o deputado

Elgydio L'unardi afirmou
que os advogadoE1, dativos
não são tão negativos co
mo apregoa o líder do Go_
vêrno.
O deputado Evilásio

Caon aparteando o ora_
dor que se encontrava na
tribuna declarou que o

presente projeto com as

respectivas ementlas de_
'veria ter sido apresenta
do a un[' 6 meses atraz,
quando pessoas e até meS
mo advogados foram en

carcerados pela política do
g{)vêrno a mando de um

Secretário de Segurança
Pública.
Continuando em suas

considerações o ileputado
Dib Cherem fêz alusão ao

desaprêço que é devotado
ao Tribunal de Ju&tiça,
quando deveria haver har_
monia dos trêE! poderes
constituidos.
Em aparte, o deputado

Evilásio Caon, afirma que
estes defensores públicos
atuaram nas Comarcas de
4a. entrância, onde não
faltam advogadoSl, enquan
to que municípios e re.

giões isoladas e desprovi
das de baoharéis em di
reito são esquecidas pelOS
autoreu da emenda.
Colaborando c o m o

aparte do líder do PTB, o

deputado Elgídio Lunardi
assegura qUe no extremo
Oeste o número de advo
gado é insuficiente e para
esta região não Se prêve
nenhuma nomeação de de_
fensor público.
ESTIVALET: OPOSIÇAO É

VIGILANCIA
.

Ocuparam a tribuna de-
/.

Sol' público; e Evilásio
Caon explicando os moti_
vos pelos quais tem com_

parecido com tanta in&is_
tência à tribuna da As_
sembléia Legislativa, vi_
sando unicamente obstruir
as intenções meléficas da
bancada do Govêrno que'
neste fim de festa perde
a decência, esquece os

princípio,-' que norteiam a

serenidade e envergonha
a vida pÚblica de Santa
Catarina .Teceu conside_
rações a respeito dos Ins_
titutos em Santa Catarina
e destacou a vontade so
berana do povo brasileiro
em reconduzir o Dr. João
Goulart para a Vice.Pre_
��dência da República.
ANTONIO ALMEIDA:
SANCAO ENLUTA ES�

.

TADO
Durante a Ordem do Dia

foi reaberta a discu&são
sôbre o projeto 240/60, ten_
do sido primeiro orador o

deputado Antônio Almeida,
que apelou ao Sr. Gover_
nador para vetar, os pro_
jetos que tramitam na

Casa, pois sancionando_os'
está enlutando Santa Ca_
tarina e impedindo a con_

secução da plataforma ,do
novo governante eleito.
Apartearam o orador Oi:

deputados Estivalet, Pires,
e João Collodel, todos unâ_
nimes

.

em reconhecer que
a pressa pela aprovação
de projetos desta natureza
não é o bem comum, mas
o bem de alguns apadri_
nhadofl políticos do Govêr_
no e a vingança do Govêr
no contra o povo que o

julgou no pleito de 3 de
outubro.'

"

O ,presidente Braz Joa_
quim Alves interrompeu o

oradM para dar conheci
mento à Casa de requeri_
mento apresentado' pelo
deputado Wolney C. de
Oliveira solicitando o en_

cerramento da discussão e

votacão imediata da ma_

téria· em aprêço, embora
hajam oradores inscritos.
O deputado E&tivalet

Pires levanta questão de
ordem que é impugnada
pelo deputado Romeu S.
Neves. Deputado Estivalet

Pires desdobracse na de
fesa dos altos e sagradoa
interêsses de Santa cata,
rina, mas uma maioria
qUe apoia o Govêrno e de,
seja liquidar as finanças
do EEltao.o derruba suas

justas pretensões: Posto
em votação é o projeto
aprovado com as emendas
apresentadas pelos depu
tados governíetas e a que,
da das apresentadas pelos
deputados José Zanin, An,
tônio G. de Almeida, Dib
Cherem e Waldemm Sal ,

leso

N� oportunidade os u.
deres deputados Estívalet
Pires, pelo PSD, EVilásio
Caon, PTB e José Zanin,
PDC, fazem declarações de
voto, na qual declaram
que votaram contra emen,

das apresentadas que one,

ram os cofres públtcos em

5 milhões . anuais e tem
sua base.

-

inconstitucional.
É o começo ,da festa e

da' orgia dos dinheiros pú,
blicos. É a luta inglória da
Opoeíção vigilante que
será julgada pelo próprio
povo.
EVIL/\SIO CAON: O VER_

DADEIRO PANAMÁ
Vem a debate o projeto

j245/60, de origem gover,
namental, que cria cargos
na Procuradoria Admlnís,
trativa do Estado na oa,
pital da República e dá
outras providências .

Vai a tribuna debater o

referido projeto o líder do
PTB, deputado Evilásio
Nery Caon, que considera
o presente projeto verda;
deiro panamá dos desee,
perados que perderam as
eleícões em Santa Cata
rina. Espera que êstes pro,
curadores de 'shots nas

praíaa de Copacabana de,
fendam os altos interêsses
dos humildes e esquecidos
operários do nosso E9tado.
A criação de 21 novos

cargos trará uma despesa
mensal de 1 milhão de
cruzeiros, e esta impor
tância poderia ser destí,
nada a dar um maior
atendimento à[· popula;
cões humildes de Santa
éatarina. Assegura que o

clima de paz e concórdia a'
ser instalado em Santa
Catarina a partir de 31 de
janeiro do próximo ano
virá moralizar a adminis
tração pública.
O que se pretende não é

nomear médicos, dentís,
tas, rarmaceuticoe, é isto
sim criar sinecuras alta,
mente prejudicando aos in
terêsses ,do nosso Estado.
Em aparte, o deputado

Walter Rouseenq lembra
que os dedutados udenís,
tas declaram_se amig'os'
dos pobres e humildes,
mas nada fazem pela Co
lônia Santana, que apl'e_
['enta falta de leitos e va_

gas.

Respondendo ao aparte
do sel1 cOléga de bancada
o líder do PTB lembra que
ainda a pouco o Govêr
no nomeou 196 novos fun_
cionários para a Colônia
Santana, e qUe t.alvez os

leitos estejam sendo ocu_

em
pados por êstes novos fun
cionários. O que está acon,
tecendo é uma orgia com

os dinheiros públicos.
Os deputado João CoL

lodel e Elgydío Lunardi
lembram ao orador que
os doentes de Santa Ca ,

� tartna precisam procurar
remédíoa para seus males
ou no Paraná ou no Rio
Grande do Sul.
Aliás, o deputado Lu,

nardi lembrou do convê,
nio que a Prereítura Mu
nicipal de Chapecó man,
térn com a Santa Casa de
Misericórdia de Pôr to Ale_
gre, e é para onde remete
os seus doentes.
Tentando salvar o bar

co q'.le já navega mal, o
deputado Aldo Pereira de
Andrade afirma que San_
ta Catarina está bem ser ,

,v,ida de aseístêncía social
sendo uma das melhore�
do Brasil.
Em resposta a êste

aparte, o deputado Evílá.,
sio Caon, afirmou aceitar
aparte tão filosófico que
se consola com a desgra,
ça alheia. Prosseguindo
em suas críticas as atíví,
dades tomadas pelos de.,
putados que defendem o

Govêrno, o deputado Eví;
Iáeio Caon ( lembrou que
os 'coríreus de Snta cata,
rina serão afastados e um
novo regime de austeri
dade será instalado com
Celso e Doutel.
Ao finalizar suas con,

s-lderaçôes, o deput.ado
Caon afirmou que' crimes
hediondos poderão ser co
metidos contra Santa Ca
tarina, mas encontrarão
no PTB uma barreira a

transpôr, porque este bloeo
carnavalesco que com sua
fanfarra pretende agora
executar a marcha rúne,
bre da quarta feira de CÍn.
zas terá sua vela apagada
a 31 de janeiro.

Na manhã de ôntem, estafados pela grande peleja em

que se engrandeceram aos olhos de todos os catartnen ,

ses, os parlamentares pessedístas Osnv Regis e Dib
Cherem, tendo, ao centro, o dinâmico, brilhante e

íntegro deputado Evilasío Caon, líder do PTB

LOTERIA DO 'ESTADO DE S. CATARINA
FLORIANÓPOLIS, 21 DE OUTUBRO ,DE 1960
3.251 Cr$ 500.000,0'Ü Rio do Sul
1.448 o-s 50.000,00 Praia Grande
3.129 Cr$ 30.000,00 Florianópolis
5.356 Cr$ 20.000,00 Blumena u
5.259 Cr$ 10.000,00 Chapecó

Pagamento das
cotas aosmunici
pios serâ im'ediato

Rio, 21 (V.A.) - O mi- diato pagamento das guo
nistro da Fazenda, após tas do impôsto de renda
entendimento CGm o Pre- devidas aos municÍl}ios
sidente dà República em brasileiros.
seu último despacho, au- A medida beneficia prà
torizou a Diretoria da ticamente a tO'talidade
D�sp�sa Pública a dis- dos municípios, em núme-

. tr!bUl�' pelas Dele,gacias 1'0 de 2.721, elevando-se
FISCaIS nos Estados o os pagamentos a Cr$ ....

crédito necessário ao ime- 3.185.629.524,90. '

Nerêu não é escu�o'
SILVEIRA LENZI

o líder dO' govêrno, à Assembléia
Legislativa dO' Estado, tentou prestár
esclarecimentos, sôbre as O'c()rrências
que a sua bancada vem dirigindo, que
pelo conteúdo mesmO', não esclarece
cO'isa alguma.

TentandO' apO'iar a sua consciência
em fatos remotos, espera recO'lher O' be
neplácito da populaçãO' revO'ltada, con

tJia as barbaries, e os cometimentos
ins.ólitos, levadO's a efeito, sob a sua

batuta. na Casa �o :Legislativo.
Para tanto, cIta e transcreve uma

Lei (nO 128, de 11 de novembro de
1936), sancionada l)elO' grande catarÍ
nense e grande brasileiro, DoutO'r Ne
reu Ramos.

Quando O' Dr. Nerêu, foi eleito pe
los deputados constituintes, em maio
de 1935, a situação e clima político,
não eram os mesmos de hoj'e, muito
naturalmente. Em 1936, foi elaborada
a ,ConstituiçãO' do nosso Estado, sob a

égide do grande homem público fale
cidO'. A Assembléia Constituinte, trans
formou-se na Assembléia Legislativa
do Estado. Naquele mesmo ano. real
mente, O' então governador, enviou aO's

Representantes do Povo, a Lei 128. CO'-·

IO'cada em fócO' pelo "esclàrecido" líder
do hoje moribundo govêrno.

O engano do "esclarecido" líder,
reside no que passaremos a expor:

Em 1936, o Dr. Nerêu Ramos, esta
va em início de, govêrno, e o Estado,
ingressava nO' regime cO'nstituciO'nal. O
cunho da Lei enviada ao Legislativo,
nãO' teve outrO' intúitO', senãO' O' de es

tabilizar e tranquilizar a administra
çãO',' a fim de que os diretores de re

partições. imediatamente subordinados
às Secretarias de Estado, pudessem co
limar os seus objetivos administ.rati.
vos, fO'ra do alcance das pressões e das
perseguições. Êstes titulares efetiva.
vados EM INí,CIO DE GOVÊRNO, es

tariam, comO' dissemos, tranquilos nas
suas posições funcionais. Não cO'meteu
o Dr. Nerêu, um TESTEMUNHO PO.
LíTICO, como o que se quer fazer
agora. ,

NãO' é válido, na hora presente, tra-
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zer a J...ei de 1936, como rota e rumo à
serem ()bservados por uma administra
ção que o· povo, catarinense já julgO'u
nas urnas de 3 de outubro. Não é ,vá.
lida a argumentação do "esclarecido"
líder; êle bem sabe o que deseja o go.
vêrno que está po,r findar Ü' seu man ..

dato. Os projetO's que estãO' sob a sua

chancela, por sÍ só. mostram ao PO'vo
as intenções "testamentárias", eviden
ciam as pretensões maliciosas de cau
sar trO'pêçO's à administração dos fu
ros governantes.

A Lei 128, não poderá nunca ser
táchada como "Testamento Político",
como protecionista, ou comO' tentativa
de obstruir administracões futuras. Po
de sim, ser consideradâ comO' ato, justo,
emanado de u'm homem justo,' sob tO'
dos os títulos. A Jei de 1936, foi límpida
e clara, voltada para a garantia da. ad
ministração, que se reflete, indubità
velmente. nO's bons andamentos da coi
Sa pública. Êste grande senso, possuia
o Dr. Nerêu, à par das suas inegáveis
qualidades de dirigente, de governante
que mais se preO'cupou e mais fêz para
O' Estado de Santa Catarina. Isto o ilus
tre líder bem o sabe.

O que estão a fazer agora, no fi
nal de um desastrado domínio de dez
anos, o lJOVO já O'S "ENGANOU" nas

urnas; êste mesmo povo, que sofreu
conscientemente o tacão gO'vernista
durante tanto tempO', "NESTA ALTU
RA'" dá maiOr razão à mudança que
êle próprio deliberou prO'cessar. AgO'ra
é Que O' pO'VO' está., endo as unhas dos
gatos!

MétodO's de perseguições, foram
inaugurados pelo

.

Sr. Bornhausen, em

1951, quando efetuou mais de 4 mil
transferências "de birra".

Não adianta, "esclarecidp" líder do
govêrno. esconder-se atrás da magnâ_
nima figura de Nerêu Ramos, para aco-,
bertar os DESCORTINOS, os PANA
MÁS, a he,rança, enfim, que os v'ossos
CO�ANDANTES EM CHEFE, pre
tendem legar a brava gente catarinen-,
se. A figura deixada pelo eminente
pO'lítico, nã() serve de ESCUDO parr.
que os homens dês te govêrno que aí es
tá, aparem as PEDRADAS que o nO'vO'
lhes atira, em repulsa aos seus méto
dos.1

De novO', o pOVO' cO'm a palav.ra!
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O deputado Evilasio Caon repudia, em nome

valorosa bancada, o panamá governista
���

Os debates qu'e' geraram
a aprovação, de parte da
maioria governista na As
sembléia Legislativa, dos

projetos 240 e 2451.60, re

formando a Lei Orgânica
do Ministério Público e

criando Procuradoria Ad,
ministrativa do Estado em

Brasília, tiveram início às
14 horas do dia 20 e vie
ram terminar às 10 horas
do dia E·eguint.e. Como es;

tava previsto, a bancada
dtuacionistas conseguiu
colimar seus objetivos me

nos dignos, adjudicando
aos projetos o r

í

g
í

n a
í

a

emendas tendentes a díü,
cultar a próxima admí.,
nistracão estadual. Mas
êsse é

-

seu intento. E o po,
vo sabe o que os parla
mantares governistas ainda
rarâo, porque, como afiro
mam sorridentes, isto é
apenas o' começo.
A oposição, liderada pe

los srs. Estivalet Pires,
Evilasio Caon e José Za;
nin teve uma atuação das
mais honrosas. Mas de na

da valeram os argumentos
ela lógica, do bom senso,
elo patriotismo e da boa
norma política. Sabia-se
que o fim era aquele. E os

govarnístaa o tiveram.
Mesma com o esgotamento
do deputado Estivalet Pí ,

res que, não resistindo
aoi esforços desenvolvidos
na tribuna, na manhã de
ôntem é quase vítima de
eua pertinácia. Logo aten,
dído, após o choque que
sofreu, foi cercado do ca,

rínhoso devotamento dos
seUS colegas de partido e

do PTB drs. Bahia Bit
tencourt e Walmor de
Oiveira. E é nesta crôni
ca parlamentar, para com.

provar mais uma vez a

completa isenção de âni
mo que sempre caracteri
zou eda fôlha politico_
partidária, que consigna
mos a atencão devotada
do ilustre deputadO e mé_
dico dr. Dario Geraldo
Salles e Enory Teixei,ra
Pinto. Tôdos êsses profis_
sionais, 'tão logo sentiu-se
mal o lideI' oposiCionista,
acorreram imediatamente
em �,eu auxílio, não mais
o deixando até retirar"se
p;:t.ra sua l;esidência, con�
pletamente fora de perI
go.
Assim a vida, a&sim a

política. O nosso preito de
agradecimento, em nome

do incansável dirigente
oposicionista, aos faculta
tivos, (:' a todos os gue es.

tiveram à cabeceira do
vitimado. E foram parla
mentare[', funcionarios da
Assembléia, pessoas de to.
das as correntes e de to_
dos os credos políticos,
que o confortaram. Ma&"
desgraçadamente, nem a

quele momento de grande
solidariedade humana, con

segubl apagar da lem:..
branr;a dos catarinenses, a

acão demolidora da ban
cada governista, e que,
em síntese, procuramos
trazer até aos nos&os lei_
tores.
Convocada extraordiná

riamente a Assembléia Lé
gislativa realizou sessões
na noite de ontem e ma_

drugada a dentro com o

fito de deliberar sôbre os

IpWje.t:Ofl que visam one

rar o Tesouro do Estado, /
dificultando a futura ad
ministração do sr.. Celso
Ramos.
Inicialmente foi apre_

ciado o projeto 240/60, de
origem governamental que
altera dispositivos da lei
733 de 9 de setembro de
1952, da Lei Orgànica do
Ministério

-

Púj:Jlico e dá
out.ras providências e que
receb,=u emendas onero_

['as de deputados da ban
cada governista com, as_
sento na Casa do Povo de
Santa ,Catarina.
O primeiro orador a

ocupar a tribuna foi o

deputado Osni de Medeir�s
Regis, que tecendo conSl_

derações a respeito da
matéria em pauta, ta
xou de inconstitucional a

emenda apreflentada por
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