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ncarada com urgência
FACULDADE DE DIREITO

Concurso· para provimento �e cate�ras inicia
Personalidadeâ ilustres do mundo ju-

Os ilustres cultores da
ciência do Dtreito que

hoje estarão nesta Capital,
são os senhores Professõ
res Alfn,[llo Buzaid e J'osé

SR. DAURO LARA
Pro..edente do Rio de

Janleiro, onde exerce im

portantes funções na A_

gência de Propaganda iA
LEXLARA, chegou a esta

. Capital, no dia ode ontem,
o sr. Dauro Lara, velho a

migo desta fôlha.

NOVA YORK, 22 - O
senador John Kennedy,
candidato democrata à
presidência dos E9tados
Unidos, propôs ontem um

programa de quatro pon ,

tos, que o govêrno amerí,
cano deveria aplicar,. em
sua opinião se pretendesse
verdadeiramente I a n ç a r
uma "séria ofensiva" con

tra a acão do comunismo
em Cuba .e .no reato da
América Latina.

.É o seguinte êsse pro_
grama, entregue à im_

prensa sob a forma de

declaração escrita: Pri
meiro - Devemos traba
lhar unidos à Organização
dos Estados Americanos e

aos nossos aliados euro_

.'

A VIAGEM' DE JI'K�
B�A'SILIA, 22 (V.Á') -

O Presidente �usceUno
Kubitschek enviou mensa

gem à Câmara dos Deputa
dos solicitando àquela Ca_

sa do Congresso Nacional

!autorização para ausentar

se do país no decurso do

mês de janeiro vindouro

pelo período necessário ao

comparecímento da inau

guração da ponte interna

cion[ll que liga o Brasil ,ao

Paraguai bem como as so ..

lenidades que Iserão rea_

lizadas naquele país.

Ontem, S. S. esteve em

visita a esta Redação, coi

sa que faz tôda vêz que vem

a Florianópolis, tendo, na

qportunídade," palesbrado
Ilongamente com o nosso

gerente.
Nossos votos de boas vín ,

das,

peus, tendo em vista uma

acão coletiva contra o co

munismo n» região dos

do Ceará e .Professor Ga

leno de Lacerda, da Facul
dade [lle Direito da Uníver ,

sídade do ELo Orande 'do
Sul. Amanhã estarão em

. ,

nossos meios Os Professores
José de Lima Antunes e

de Fora.

Inscneveram-se , para
concorrer à Cá,tedra de

Economia Política os dou

tores Alctdes Abreu e Os-

'ni de Medeiros Regis, e

à cátedra de Direito Judi

cíárto Civil o dr. waide,

miro oascaes e os Br�

reis An�Bnio Nunes Varel

la e _lIans, B�endgens.

Caraíbas. Segundo - De ,

vemos pensar em adotar
sanções econômicas mais

"SE'MANA AFRO�GERMANICArr
APARTE VIOLENTO DO EMBAIXADOR
RUSSO AO MINISTRO DA ALEMANHA

BONN, 22 (A. P.) - O

embaixador soviético, An

drei Smirnov, protestou
aOE: gritos, hoje, por um

discurso do ministro de

Economia Ludwig Erhard,
na inaug�ração da Sema

na Afro_Germânica. G�s
ticulando e falando vIO_

lentamente, o embaixad«;>r
deixou o salão

_

em .me�o
de geral confusao,. lI�d�
cando-lhe um funCIO�al'lO
alemão a saída. SurgIU o

incidente, quandO E�hard,
que ocupava a tnbuna,
disse: "Não exi�t.e .no mun_

do maior coloniallsmo. 9�e
no imperialismo sovietl-
co".
Smirnov deu um pulo

da cadeira e dirigiu-se em

alemão estrepitosamente
ao orador. Provocou, desta

form:?" uma onda de pro_
teetos no recinto, �epleto
de legisladores afr.lCanos,
diplomatas e autol'ldades.
O éhanceler Konrad Ade
nauer foi pôsto a par <;los
acontecimentos e imedia
tamente mandou' um dos
fli:!US ministros à Embai_
xada soviética para dizer

�.,���.�� �.:
, AVISTADO TA:MBEM EM AGUAS GUA
TE'MALTECAS SUBMARINO-FANTASMA
WASHINGTON, 22 (A.P.)

_ A Marinha, norte-a;me
ricana anunciou, hoje, que

aviões de' su�, frota efetua-
ram buscas na costa da

quatemala do Pacífico,
atendendo aq pedido do

referido país' para averi_

guar as informações quan
to ir presença de submarino
não i,d'entificado naquela
área. Esta foi a última no-

tícia de uma

submarinos
perseguid'os.
CoiJ:dde

série sôbre

avista(ios e

o quanto lament.ava o fa
to. Um porta-voz oficial
declarou que não se trata
de pedida de desculpas.

.

Erhard não fêz .

comen_

tários. Ê evidente que o

caso é um tanto penoso
para o govêrno da Repú
blica Federal, pois Smir_
nov foi convidado para a

cerimoma e as relaçõefl
entre os governos da Ale_
manha e o dá. Rússia não
estão muito boas. Um por
ta_voz da Embaixada so

viética comentou que era

de lamentar que um inci
dente desta natureza tL
veE:se ocorrido no momen_
to em que as relações já
se acham tão sobrecar_
regadas e "chegou o mo
mento de se dar fim a
tais afirmações".

IRECURSO DO PTB

CONTRA A ELEICÃO
,

DE LACERDA

com

RIO, 22 (V.A.) - O Tri
bunal Regional Eleitonal

,Idecidiu ouvir o sr. Alceu
Barbedo, procurador do

exercício naquela côrte do

requerimento ,do delega'do
do Partido Trabalhista Bra_

silei:t1o, so!licitando � a'r.p_
lação do pleito no Esbado da
Guanabara. Ontem foi en

viado o respectivo processo
a repres,entante do Minis
tério Público. Posterior_
mente, .0 Tribunal désigna
rá um 'el,'e sêus juízes para
relatar o mesmo:

amanM

OpOSição . a Jânio: Homolo�a�a
RIO, -

RegressandO ,de Belo no.

rizonte depois de ter pas

sado p�r Brasília, o ministro

Amaral ,eixPto, íntonmou

que a bancada pessadista
homologou a decisão do DL

retórtd Na':'Íolllal, \'1 que se

pronunci-Ou por uma linha

oposlctonísta ao futuro go,
vêrno do sr. Jânio Qua'

dros,

Inicialmente, o presiden
te nacíorsaã do PSD disse

que o tom e a caracterís,

tica dessa linha oposícío
nista será ditada pelo fu-

'�uro igovêrno, através Ide
f\rUS atos.
No que tange à manu,

tenção do esquema que se

compôs na última campa
nha eleitoral, salientou o

ministro da Aviação que

tudo está na dependência
de C'n:ontros que manterá

com, o sr João Goulart e

com os d'írtgantes do PSB

e PRP.

Frisou: "o sr. João Gou

Iart me assegurou que nao

tomaria qualquer tposiçâJo,
sem primeiro dar.nos am

plas satisfações".

Para o sr. Amaral Peixoto, a decisão dos
deputados pessedistas de levar avante uma

série de providências legislativas de interês
se geral do país, não implica, como foi dito,
numa atitude de hostilidade ao novo govêr
no. Entende o chefe pessedista que se trata
de um procedimento normal, sobretudo por
qué muitas dessas proposições' figuram nos

compromissos assumidos : entre o PSD
�

e

PTB como condição para apoiar a candida
tura do marechal Lott.

Se o marechal Lott houvesse ganho a eleição, êg
ses projetas teriam andamento, uma vez que faziam
parte de um protocolo. Os pessedistas não encontram
razão que impeçam a tramitação de várias dessas
providências; como a questão - da remessa de IUCl'OR,
revisão agrária, regulamentação do direito de greve
e outras.

Na opinião do sr. Amaral Peixoto, o problema que
deve ser encarado com certa urgência � O da reforma
eleitoral. Recordando que vem se batendo desde Hl52,
por' uma reforma de grande amplitude, nesse terreno,
salientou o presidente do PSD que o seu partido não
terá condições de enfrentai' a eleição de 1962, se não
contar com o aprimoramento da legislação eleitoral.
No que diz respeito à -reforrna agrária, o SI'. Amaral
Peixot-o preconiza como primeiro passo a regulamen ,

tação do trabalho no campo.

partido e],e-

PARIS, 22 (A.P.) - O

jornal "Le Monde" impu
tou ao atual estado da eco,

nomia norte-americana a

corrida desta semana para

eompna de ouro no mundo rídico brasileiro chegarão hoje a esta Capi-
todo. \Museli 'I1ard'Y1 disse tal a fim de participarem das Comissões

em um artigo 'de primeira T' 1 d C-pá'g ina que as condtcôes JtU ga oras no oncurso para provimento
são tais que uma desv�lo- de Cátedras na Faculdade de Direito, que
rízaçâo do dólar já não

_

é terá início amanhã dia 24.
simplesmente uma questão �... _

'

acadêmica. Tardy é comeu, "'1:-

tarísta de assuntos pollti- Serão efetuados concursos para provi-
cos e econômicos.

mento das cadeiras de Economia -PolíticaChamou "a corrida do e

ouro de crise 'd'o dólar" e Direito Judiciário Civil.
disse que a mesma-se devia

ao dé��:it na balança
norte-americana de paga,
mente, no comércio inter
nacional bem como aos

depósitos de ouro nos Es
tados Unidos, à incerteza

quanto aos futuros pro- Frederlco Marques, ambos
gressos econômicos nos Es- da Faculdade de Direito de

tados UIÚ0.0S, e à especta- Úniversidade de São Pau- Michel Bechara, o primeiro
tiva quanto à política eco- lo, Professor Madalena Gi; da Facul'dad'e de Direito de
nomica 'do novo president� rão Barroso, da Facul,d'a'de Pelotas e o segundo da Fa

de Direito da Universidade culdade de Direito de Juiz

,também

nova afirmação do primeiro
,m,inis.tro russo Nikita

Kruschev, ode que agora a

Rússia cónta tam�ém com

subma,r�nos aQômico� !pro-.
vidas de projéteis como o

da Armada 'dos EStados
I

Unidos.

rj

JK ratifica �eli�era�ão �arti�ária-não assumirá c�efia �o PSD
RIO -

O presidente da Repúbli-
c81 'não preterrãe assumir
a chefia do PSD nacional,
m� apenas a da Seção de

Brasília, por fôrça de cuja
investidura 'Passará a inte

grar o organismo superior
do partido.

- O sr. Juscelino Kubi;

:t�che'ki, [tomando conheci
mento da deliberação do

Diretório, já agona homo

logada �pela bancada fede

ral, com a mesma ta'U1Jbém
se solidari�ou, achando que
ó ':aminho natural ao par
ti';jo será p da oposícao
ESRa ínforS1ação foi dada

pelo sr. qtnaràl Peixoto,__
Adíantoj; ainda o presi- \,

dento do PSD que, apesar
de advertído 'pelo Diretório
ele que não deveria . fazer

qualquer alusão ao proble,
ma da recomposição do Dí ,

l'E.\1iórÍlo, cWJQ mandato se

encerra em março do pró
ximo ano, reconhecta a ne

cessídade do

gel' nov-o dirigente, um de

putado ou senador, "por
que há dez anos que per

,maneço !no pôsto". O sr.

Amaral Peixot� é franca

mente favorável à renova,

ção de valores.

ração da alçada do parti
do.

.

Nõs últimos dias de go
vêrno do atual presidente,
ou logo depois de sua saí

da, o PSD irá se reunir em

convenção para cuírlar da
reforma pa.c5.kfãria e de

questOes 'resultantes das"
últimas eleições.Trata-se ,d'e uma delibe-

ASSEMBLÉIA- APRECIARA' PROJETOS
AMANHÃ

Amanhã, na hora cos,

t.umeira, (14 horas), a As;
sembléia Legislativa esta
rá reunida, a fim de delí,
Uqrar sôbre vários projé;
tos de leis apresentados.
Como se sabe, alguns dos

prójétos têm suscitados
verdadeiras celeumas, por
que absurdos e atentató;
rios ao povo. A sessão de
amanhã da Assembléia es
tá sendo esperada C0111
ansiedade.

zeiros anuais, com 15 Defensores PÚ�
hlícos, nomeados pelo governador. e
instalados cômodamente, nas princi
pais comarcas do Estaâo, ou sejam:
Florianópolis, Blumenau, Joinville; La
jes, Tubarão, Itajaí e Joacaba, se não
nos enganamos.

Ora, leitores desta mui leal terrn.
Assistência Judiciária gratüíta nestas
cidades, é o que' não tem faltado às
suas populações. O bom número de
profissionais do Direito que nelas mi
litam. não se têm negado a tais aten
dimentos. O que dirão os habitantes
das. outras comarcas do interior... que
não mereceram a 8tenção dos legisla
dores governistas? As que nlais estão
necessitando de atendimento e doe ore-

'sença de advogados?'Ou então, por que
os governados, digo, os governistas da
Assembléia, não acataram o ítem in-
'serto no anti-Projeto do líder petebis
ta, que sugeria o arbitramento dos ho
norários, doS' defensores aativos, pelo
Juiz da comarca, tendo por base a Ta
bela de Honorários da Ordem dos Ad
vogados do Brasil, secção dêste Esta
do? Não; assim nãOo interessava!

Ou por que ainda. reafirmamos nós,
os ditos manobrados, ora, digo, os ma-,

logrados ('êles perderam o govêrno, não
foi!), que se preOocupam tantOo com a

justiça em nOSSa Estado, não h'ans
formaram êsta emenda, ou não rabis
caram outra,' criandOo novas comarcas
em diversos municípios onde não exis�
te a presença da justiça instituida?
Para aquêles êrmos, para aquêles lu
gares longínquos, não se voltaram as

atencões. J,á é fim de mundo, dirão
êles.

-

e bugre não precisa. de justiça
compilada, de direito. Mas, foi assim
que êles "entraram pelo cano"; fo
ram os bugres do interior, aquêles que
rec€'beram as bugigangas de matéria

. plástica do gove""aismo, foram os que
coadjuvaram em muito para a decre
tação da derrota.

E o governador, que faz o gover
nador, dirão os leitores? O governador,
nos disse um "expert", anda com "dia
bete-governamental", parece que não
vai comer êste bombocado, dizem que
êle vai vetar a emenda AÇUCARADA
ao Projeto!

Quisemos acreditar na informação,
e queremos que o anunciado aconteça.
Mas depois que aquêle deputado "ban
deador", salvou Deus, salvou a Pátria
e agora' está salvando a Família, com

cheques descontáveis, pelas praças em

que está passeando, cheques "gordís
simos aliás, nós somente acreditamos
no que vai ocorrer depois do 3l de ja
neh'o de 1961

Programa de Kennedy contr� o.'
comunismo em Cuba e I. LallRa

fortes corno, por exemplo,
o sequestro de todos os

bens cubanos nos Estados
Unidos, para nos reembol
sarmos de uma parte dae
enormes somas que: Cuba
ainda nos deve. Terceiro
- Devemos procurar re

forçar as fôças democrá
ticas contrárias a Batíeta

e contrárias a Castro, tan,
to em Cuba como no exí

lio, as quais oferecem uma

eventual esperança de
derrubad a do regime de
Castro. Quarto - É êste o

ponto mais importante:
temos de agir imediata_
mente para impedíl' que o

con'iuni�'mo se apodere do

poder êm outros 'países da
América Latina e, para
isso, devemos fazer desa
parecer as condições de
vida propícia ao comunis
mo.

Dia�ete �OYernamental·
SILVEIRA LENZI

O "affaire" Assembléia, ainda con

tinua na pauta dos acontecimentos pal
pitantes, do cenário político de nosso

Estado. As ocorrências que lá estão se

verificando. catalizam a opinião pú
blica, envolvendo tôdas as classes. tôda
a sorte de in'terêsse, mais notoriamen�
te, o interêsse e' a preocupação dos que
esperam o cumprimento das promessas
dos próximos governantes.

O éco das "bombas assembléianas",
l'essoam ao longe, despertando gregos e

troianos, numa ânsia incontida de se

tornarem sabed9res, de como ficarão
as coisas.

A imprensa, em parte, tem cUJllpri
do a sua missão, e nós de "O Estado",

Salientou Kennedy neSEla mais propriamente, temos procurado
declaração: "'Enquanto as noticiar os fatos e comentar os proce-
condições favoráveis ao dimentos. Dizemos, EM PA.RTE, pois
comunismo auffi.QtltlWam temos notado ,que certos orgãos de di-
na América, Nixon e os vulgação, outrora defensores acirrados
republicanos, sem tomar do bem público, têm silenciado inexpli-
em consideração 3;S repe- cávelmente, como se estivessem a en-

tidas advertência9 dos golir as pedradas desferidas direta-
nossos emBaixado.res em mente contra os que antes encampa-
Cuba permaneceram ina- vam os interêsses do povo.
Uvos durante ctois anos Mas, em política é assim mesmo. O
quando os soviétioos e9ta- que para uns é pimenta; para outros

beleciam um novo satélite parece bombocado. Para os que defen-
a menos de 150 quilôme_ dem os prúridos de uma "nova aurora"
tros das costas america- da coletividade catarinense, soltando
nas. Agora procuram cor- esclarecimentos verdadeiros. desapai�
rigir todos êmes incríveis xonados, para êst_es, a tarefa é mais es-

erros de inação, �e retro- pinhosa; -mais apimentada. Para os que
cessas e de fracassos su- SE OMITEM propositalmente, rega-
primindo vá� milhões lando-se com os bombocados em pol-
de dólareE1 de exportação,

.

tronas macias, os (atos e as ocorrên�
o qUe não terá o menor cias, são tidos como invencioníces, co-

efeito para fazer desapa- mo "onda" manhosa, no afan de dar
recero regime cOllmnista uma lambidinha no - às vêzes - in-
de Cuba". :Acre5centou digesto bombocado.
Kennedy que, ao supri_ Falando em bombocados, não nos

mil' um número de pro- custa, trazer à baila, um dos muitos
dutos americanos cuidado- Projetos aprovados pela bancada go-
samente escolhidos, Nixon vernista e que foi defendido com

nada mais fêz do que um unhas e' dentes por aquêles "incansá-
gesto dramático e que tal veis defensores do povo", em uma das

. medida teria pouca9 re_ sessões extraordinárias e noturna, da
percussões porque .tam- nossa muito bem dirigida Assembléia
pouco Se havia' procurado Legislativa. Trata-se do Projeto sôbre
a cooperação dos aliados. o Magistério Público, ou melhor, da
dos Estados Unidos, cir- emenda que cria Cargos de Defensores
cum!tância que favorecerá Público?; do Estado.
o pedida de Fidel Castro a Esta emenda. em seu bôjo, ou no

outras nações latino_ame_ seu "alinhavado", como diz um repre-
ricanas ou européias dos sentante governista, faz com que o

produtos que não puder era1'lo público, dispense a ínfima
obter na União Soviética quantia de quase 5 milhões de cru-

ou na China, Comunista. -__;::__----...;.,----------------�---------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Wanelly Waleska dos Santos Bello é notícia no "Socíety" Carioca
1 - NA Capela do Divino com o Dr. Daniel Barreto. acontecerá no Golden Roon
Espírito Santo, realizou-se Os noivos, receberam cum.. do Copa nos dias 13 _ 14 e

na última 4.a .. feira, o primentos na Capela. 15 de novembro.

eníac., matrimonial da
Srta. Emengarda Dutra, 2 - RIO

_"l'<'H':JiIQj"'�'''''''''''" �':"'i�j'Í ,p:" ..

2

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS".$SSSSSSSSS'
Para almoçar e jantar bem, depois de sua a Icasa, QUERÊNCli\ PALACE HOTEL g

contecimenlos

Harry James

ANIVERSARIOS 'sariante é aluno do gínásío
SR. DORALECIO SOARES Catarinense.

E' para nós motivo de sa- Ao, Sergio e seus pais as

tisfação registrar na. dat� �e I
felicitações de "O ESTADO".

hoje mais um anrversario t

natalício de nosso prezada FAZEM ANOS HOJE:

amigo sr. Doralécio Soares - sra. Dulcema Cardoso
alto funcionário da ímpren- - sra. Maria Luci Schaeffer

sa, Oficial do Estado, e pes. Lehmkhul

.õa muito relacionada em

nossa capital.

Ao aniversariante as telí

eítacões de "0 ESTADO".

�- srta. Ester Souda
- SI". Walmor

-

Borges
Aguiar

de

• sr, Diogenes E. da :;lilva
s r. Hildebrando Vaz

sr. Celso Moreira
jovem Ildmear F,ari.as
Diniz

MENINO SERGIO GOULAl\7
Aniversariou ontem o me

nino, Sergio, filho do sr.

, João Goulart e de Rua exma.

sra. Zilá Goulart. O aníver-
FALECIMENTO

Faleceu em São Paulo a

.ra, Santinha Machado Viei
l'] vva. do Prof. ,Fernando

M�chado Vieira.

, A estinta deixou os se

guintes filhos: Fernandina
Ma'chado GmneI'- esposa de

Willi oruner, Herngarda
Almalech esposa de Isaac

Almalech e sr. Newton Ma

chado Vieira, ceL do Exército
Nacional.
'A família enlutada nossos

pêsames:

'Wanell:y Waleska dos Santos Bello é càrioca, bonita,
elegante e com um charme todo natural. 'Wanelly é

um dos Br-otos mais elegantes do Brasil, escolhida

pelo movimento J. Rodolpho C�mara. - É também,
notícia para os cronistas sociais.___�_'_.

-_--.1

.r.

o
LANCHE

,.

VALE SAUDE
COM

---

�
,

.. /'

MÁRGARI
PURA

GOSTOSA
NUTRITIVA

renho sempra em coso

Margarina Saúda _

em pacotes de 200
• 400 gramas e em

latas de 1/2 quilo

Produto

garantido
por

A�DERSON, CLAYTO� & ClA.
LI �flT ,�D.�

A PRIMEIRA -E MAIS PERFEITA MARGARINA FABRICADA NO BRASIL'

Publicados Os Primeiros Volumes Dos
"Cadernos de Ciências Sociais"

o Instituto d'e Ciênci�s So- do debate que então se tra.
ciais iniciou suas atividades' varam: mostrando assim o

, '

de divulgação com a publica- interesse e oportunid8!d'e dos
ção dos tres primeiros núme. I

aspectos. focaliazdos. Estes
ros de sua série "Gadernos I debates ertiveraml a c,argo
de Ciencias Sociais", refe- dos J;'l'ofesores Evaristo de

10 - NA próxima 3.a feira, rentes a estudoR d'e Produ-IMoraes Filho e Antonio Cou
'as elegantes senhoras: Mi. tividàde, tema que cor. stituiu

I

i�eiro, quanto' ao aspecto tec·
ryam tia Nobrega Bauer, em 1959-; a série de

cOnfe_1 nológic! Alvar Pôrto Moiti.
-Ellana Cheren e Maria :ê��ias I':.'HU qU� .0 Instituto nho, �uantQ aJO aspecto orga-

.

Leonidi:i. - Vieira, aconte. lmclOU suas atIVIdades.
j �lizaclOnal, e Roberto K ,

cerão num movi�entado
-

O n. 1_ é de autoria do Pro- Pannema.nn, Anísio Teixeira
chá: fessor Ernesto Luiz de Oli-Ie Jorge Kingston, quanto ao

veira Júnior e trata d-o ".as- aspecto educacional.
;;>ecto tecnoló�gico". O autor,
qu(' é o Presidente da CO'SU A estas publicações outras
PI, estuda os ângulos espe- ie seguirão, dentro d)8 pro·
cíficos da tecnologia; em Grama de ',d'ivulgaça.,o cultural
mas relações com a Produti- que o Instituto -de Ciências

vida'd:�, mostrando
-

a neces_ ($ociais se traçou, de m·a,nei.
3idade de desenvolver-se, em ra a fo :alizar diferentes as-

12 � UM moço que conhe- melhores e mais -adequadas pectos do proble,rr.-a da Pro·
cemos, vai circular de san. condiçôes para o desenvolvi- dutividade, bem asim nume.
dalia Japonesa. mento. rasos outros temas ,d'e inte-

O n. 2 fGy;aliza o "aspecto 'resse para o conhecimento e

orga'nizacional" e é_ de auto_ I
estudo ·ç1.as _Ciências Sociais

ria do Professor Cesar Can- I
dq País. Vale salientar, tam·

tanh�de. O Autor aborda ,as
I
bém à agradável feição ma.

condições de organização do' terial que apresenta a série
trabalho necesárias a- que se

I
de 'Cadernos de Cinêci,as So

desenv-olva:l. Produtivild'aJà:e 'cia:is'.
mostrando que sem que isso

.

Se vgrifique se torna impos·
sível alcanC}ar o nível de
Produtividaa,e Id'eseja-d:a.
O n. 3 consta ao "aspecto

educacional" da Produtivida_
de;' nela o Autor abol"d:a d�
ferentes fa�eta;s do proble:na r FOTOGRAVURA�:m e�u�����vo���me�:�aço�: l/II

J oRNAL

:rodutivi�ald'e, mO!Jt.rana:o, a
I

O ESTADO
ImportfIllCIa do enslllO nesse

-, I :'---'----I ll!Jl!>"''''''''- .... i'
cam e,specifico; � .AI�I'
As con�.ênéias agora pu- UllIllIImUlDlTllTffilllllIllUUI'UII I IIIIJ1lP"- ,

blica�suo acompanl1ádas

Sociais

3 - NO próximo domingo
o Sindicato dos Comerciá.
rios apresentarão as 15

candidatas ao título Miss

Eegante Bangú - -Na pas,
sarela azul do Clube Doze
de Agosto desfilarão: Zélia
F'reltaa Perrone, Casa Per

rone, Zenaide Machado
Parmácia

_
Hoepcke, Mariza

Melo, A Musical, Marilda
Ramos, Loja Vera Lúcia,
Alaide P. Machado, Casa

Gení, Sineide Tavares, A

Exposição, Maria H. Ber.,

narâes, Mercearia Rosa,
Celi Feminella, Casa Pereí,
ra Oliveira, Lunalva K.
Lopes Farmácia oatarínen,
se, Ruth de Souza, A Mu,

sícal, Adir Saynowick, Ma.
cadônía, Yolanda H. Nunes
Caea Gení, Maria da Gra

ça Margarida Casa Hoep,
cke, Lenir Fernandes, Far;
mácia Catarinense e Jamí ,

le Ma-chado, Casa Hoepcke.
������l
4 - Encontravse em nossa

Cidade passando o weeck

end, a elegante e bonita
senhora Dr. Gilberto (Ja.
mile) Guerreiro Fonseca.

Estamoa informados de

que a sra. Jamile, voltara a

residir em sua te-rra natal,
que é a velha Florianópolis.

"VASSOURADA" NOS PRECOS ALTOS
:.>

Ainda subsistern os efeitos psicológicos do resul,
tado das eleições. A surpresa é geral. Nem mesmo os

-

mais entusiastas junistas contavam com uma vitória
tão expressiva.

A vassoura tornou-se um símbolo. O símbolo das

aspirações de milhões de brasileiros desejosos de ver

alijadas da vida pública a corrupção e a irresponsabi
lidade. Desejosos de ver suprimidas a inflação e a ca·

restia.
Tornar-se.âo realidades essas aspirações?
Enquanto aguardamos a resposta efetiva e rea lísta

à pergunta, enquanto milhões de brasileiros anseiam
'pela concretização das suas esperanças numa vida me

lhor, cabe-nos aplaudir qualquer atividade, pública ou

p-rivada, que diminuir venha a atual carestia.
Um desses benéficos concursos ao barateamento

da vida é, sem dúvida, a orientação comercial de quem
criou a Grutinha, no sub-solo de A Modelar.

Os .preços com os quais foram alí marcadas as mer

cadorias fazem pensar na ação de uma poderosa vassou

ra, que realmente varreu os preços altos da atualidade
e fazem desejar que outras mais organizações comer

ciais imitem A Grutinha.

5 � O BROTINHO Laís
Mourão Sá, f.estejou ontem,
os seus 15 anos. A Coluna
Social felicit.a pelo aconte
címénto,

6 - O comandante da Ba;

se Aérea e senhora Bins

Netto, logo' mais nos salões
do Querência Palace, recep,
clonarão o "society" para
um elegante coquetel.

7 - A CIDADE está de pa
rabem), pela nova Casa de

calçados "Tres Garotos".

\
8 - ANA Lúcia, cantará
no Clube Doze de Agosto
sábado dia 29, em pról da

!Sociedade Ampam a Ve-

-'lhice.

fl - MARCO Aurélio Boa.

baid, festeja '"niver" ama

nhã. Parabens da Coluna
Socia.l.

11 - O CLUBE da "Lady"
reuniu na tarcle de 5.a fei
ra nos salões do Clube Do.
ze de Agosto para maiS!
uma festa de Cal'ater bene.
ficente.

- 13 - RIO - Senhoras da
Sociedade Carioca, estão

promovendo- no Golden Ro.

on do Copa, dia 25 próximo,
um Chá, com desfile de

modas, onde será escolhi
da MisD Elegante Bangú da

Primavera. O' discutido Sr.

Ribeiro Martins, estará co.

mandando o acontecimen.
to.

14 - O SR. Nilton Cruz,
está de malas prontas para
uma temporada no Rio.
15 - GRACIA Regina Assis
MisD El-egante Bangú do
L. T. C. 'festej_ou seu "ni
ver"· ne Elia ,20 p. passado.
A Grada, os cumpi'imentos
da Coluna Social e Desfiles

Bangú.

NO MUNDO DOS DISCOS
ROS AT THE OPERA - Lon,
don LLN 7038
O

.

apreciador do gênero
lírico, ao primeiro exame,
poderá ficar revoltado em

ouvir este disco, por pare.
csr-Ihe uma protanaçao da
divina música. Entretanto,
ao' ,raciocínio, com cabeça
iri-a, há de convii que esta
,:;ravação· se presta perfeita
.nente para difundir a mú,
��'a clássica, entre 01' aman,

tes do gênero popular.
O autor, Edmundo Ros, fez .MUSICA DE FRITZ KREIS.

vários arranjos de óperas de LER m SIGMUND - Colúm
Bizet, (Carmen), Verdl, (Ri- bia LpGCB 32105

golcto, Travíatal
, Offen.! E' a música repousante.

oach, (Contos de Hoffmann), Elmbora em rítmo popular
3und, (Fausto), Mozart, (Bo-; alegre, não' fere Os ouvídos,
das de Fígaro), Rossini, com os estardalhaços do gê·
(Barbeiro de Sevilha), Flo- nero. E' música apropríeda
bow, (Marta) e Wagner, para a noite, enqaunto se faz
(Lohenfrin). a digestão e se espera a ho,
Os partidários exclusivos ra de dormir. Também ser

c!o. lírico nãose agradarão ve para ser escutada, en

Il'este disco. Os que preterem quanto se janta ou se faz a
D gênero popular, por certo barba oupararun domusical
se deliciarão ouvindo músí, de uma convarsa com amí,
cas, para eles novas, em rit-

-

gos,
mo conhecido. A mússca de Kreisler che-

dis'co pode ser interpreta- ga a smpolgar em certos
do como uma tentativa de momentos A de Romberg,
dífundír a músíoa clàssíca, enn parte. é extraida d� ffl
entre so profanos. De fato, .mes,
nunca se poderá esperar que, Alndré IKostel,a,n,etz e sua
as fan� da música popular :�onhecida orquestra se en,

lenham, sem mais nem me_' carega de colocar a mUSICa
nos .agradar-xe

-

da música I
em suave e reconfortante so;

clástca, Este disco vai ofere-
I
norídade.

-

•

cer a oportunidade de fazer I A gravação é excelente do

�hega: �os ouvídoj, do. gran, I ponto d e vista técnico e ar
de público os maravilhosos ] tístíco.
trechos operísticos e inte-Irssa-log na melod'ia.· Correspondência sobre esta
A gravação é excelente e a

I
secção para Luiz Al'tm Ce.

apresentação luxuos,a. Pena I sarino.- Rua São Jorge,- 21
que o Sr. Joseph camav,l- Florianópolis.

autor dos comentartos da

capa, 'não se tivesse esmerado
mais no rigor da verdade,
pois refere textualmente que
"La 'I'ravíata e outra ópera
terrível, e111 que to-dos I ou

quase todos acabam morreu,

do". Na realldade SÓ quem
morre é a heroina, Violeta
de Valery. 'rambém comen

tando' o Rigoletto, comete
outra g,a,fe matando a heroí

na, Gilda, antes do tempo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Adquira qualquer produto
e ganhe uma das

m

\

(

.' t
. .':

:�;-''ft \
OutuTn'o

PARTICIPE DÊSTE FABU-LOSO CONCURSO E CONHEÇA
DE GRAÇA TODOS ÊSSES LUGARES, VIAJANDO PELOS

AViÕES DA VASP

CR$ 99,,00
DE ENTRADA

•

Apurações todos os meses! Várias
-

oportunidadBS para você!
Se você vai se casar .. ',ou se pretende embelezar

o seu lar com móveis novos ... eis aqui mais uma

forte razão para você escolher PROBEL!" Além

do excepcional confôrto e da tradicional quali

dade, PROBEL oferece passagem e estadia para

duas pessoas conhecerem alguns dos lugares

mais lindos do Brasil! Durante 15 dias vocês

dois viverão um sonho, hospedando-se nos me

lhores. hotéis ... vendo as mais encantadoras pai

sagens ... viajando pelos confortáveis aviões da

VASP - TUDO DE GRAÇA I

Veja como é fácil concorrer! Basta comprar

qualquer produto P ROBEL (sofás, poltronas,

colchões de molas ou sofás-cama) preencher o

cupom o remetê-lo para "Viagens Maravilhosas

Probel", Caixa Postal A. P. T. Conjunto Nacional

22.011 - São Paulo.

As apurações serão realizadas no último dia de

cada mês, em São Paulo, nos estúdios do Canal

7. TV-Record, às 19:00 horas, com a presença do

Sr. Fiscal Federal. A apuração do mês de feve

reiro será realizada no dia 20 de março de 1961.

Os contemplados serão avisados por telegrama,

recebendo posterior confirmação por carta. Os

resultados também serão divulgados pelos prin

cipais jornais do país e. irradiados, durante todo

o dia seguinte á apuração, pela Rádio Mayrink

Veiga-do Rio de Janeiro e pela Rádio Bandei

r-antes de São Paulo.

Todos os cupons que não forem premiados,

concorrerão nos meses subsequentes. Assim, você

terá várias oportunidades de concorrer às "Via

gens Maravilhosas Probel" I

Ganhando o prêmio, é você quem determina a

data e o itinerário da viagem, de acôrdo com a

sua conveniência!

Duraçào do concurso: De 1.0 de Outubro de

1960 a 28 de Fevereiro de 1961.

ESTABEL�CIMENTOS

RUA TRAJANO, 7 E 33

FLORIANOPOLlS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REMO: SILVEIRA EM NOVO DUELO COM ORILDO; OSMAN VIRA DE CURITIBA PARA REFORÇAR O ALDO LUZ - Estamos a 23 dias da disputa
do título máximo do remo barriga-verde, marcado para o dia 15 de novembro, na baía sul. Em torno do grande acontecimento estão concentradas as aten

ções dos aficionados do mais popular dos esportes aquáticos, esperando-se venha a coroar-se do mais completo êxito. Ospreparativos dos clubes que concor
rerão ao certame estão sendo efetuados com enorme dose de boa vontade pelos remadores e diretores que querem ver as guarnições renderem como/nunca.
Iliàríamente, bem cedo. já as águas da baía sul são rasgadas' pelo barcos olímpicos dos nossos três clubes. Em Joinville e Blumenau o mesmo sucede. To
dos querem vencer e vencer bem para inscrever seus nomes na galeria dos campeões catarinenses. O campeoníssimo Manoel Silveira resolveu que irá à
lufa uma vez mais. em defesa do seu título de campeão catarinense de remo, enfrentando novamente o popular Orildo Lisboa. do Aldo Luz, considera
do com grandes possibilidades de de rrotá-lo i como derrotou a Alfredinho na recente regata pré- campeonato. Está tinindo o remador aldisía, mas os

II

eníen

dídos" acham que Silveira ainda é absoluto no páreo de ski fi. Ilutra novidade o hercúleo Ilsman Boabaíd, atualmente residindo em Cuirtiba, é esperado pe-

lIa diretoria do Aldo Luz, por estes dias, devendo de imediato lançar-se aos treinos no oito gigante. Um erforço considerável. sem dúvida alguma. Enquanto
isso. o Híachuelo treina com afinco seu "quatro sem" que, dizem, irá fazer grande figura. Hoje. pela manhã, as guarnições estarão na baía sul.
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'A RODADA DE HOJE PELO CAMPEONA·
TO' CATARINENSE POR ZONAS

j �Ir x FIG�EI8�N��, .� ��o�ue Desfa Tar�e
-ee%:%';;;;;%%%S"'.';;;S%;C;S;';''4$SS%%%SSSSSSSSSSS%S%SSSSS%%%Si �""itij!."e'\>"'SS%"'%S%%S%SS%S$SSSSS%SSS"4SSS%"S%%SS%SSSSSi
EMBORA NAO·SEJA o MAIS IMPORTANTE DA RODADA, o JOGO QUE OS FLORIAN:OPOLITANOS

.

PRESENCIARÃO LOGO MAIS NO ESTÁDIO DA RUA BOCAIUVA VEM SENDO AGUARDADO COM IN
TERESSE INCOMUM - OLíMPICO X PALMEIRAS, EM BLUMENAU, PAYSANDÚ X CARLOS RE·
N'AUX, EM BRUS�1UE E CIMENPORT X MARCíLIO DIAS, EM ITAJAí, OS DEMAIS ENCONTROS
QUE CONSTITUEM A RODADA NÚMERO TRÊS DO CERTA,ME DA SEGUNDA ZONA.

$%"s:S%%%it\l:'.S""SS%S'tSSS\,.%,.,sssssssssssssssssssssssss, ��U��U""'f..,u.,.'%""\' e ttl%,!,..""""""'oi-\.""'\\,"""''''''i.,''''''\'it"",..,Marca a tercerra rodada do fluas e, era uma, vez a prc, nos, vai decidir qual dos dois na fase finaL Técnícamente

campeOl:ato ,�� Segunda ZiJ-j sença d� B�rro�o n.o certa- H.deres -. Pays�ndú c_ OIÍm_ esteve bem. É o favorito para
na quatro prélíos, todos en, me que Indicará dois repre, pico, contmuara no posto aó hoje à tarde. Vencerá em
tre campeões e více .camv] sentantes para a disputa da lado o Marcílio Dias que de- jogo normal, muito embóra
peões citadinos o que impor_' etapa final do Campeonato verá vencer facilmente ao se eaiba que o seu rival po ,

ta em dizer que nenhum dos Catarinensg de Futebol de Címenport. derá surpreender, ainda mais
oito clubes que compõem a 1960. Ftgueírenee e Avaí ocupam, agóra qUe está com novo
zona excursionará de urna Portanto, aqui teremos: na tabela, os 3.0 e 5,a coloca, técnico que outro não é se;
cidade para outra. Serão pré , Avaí X F'Igueirense: em Ita., ções, respectivamente com não o famoso crack do pas
lias entre velhos e traôícío, jaí : Marcilio Dias X CiMen- dois e qu-atro pontos negatí, sado Saulzinho, que revelou
riais rivais, exceção do jogo port; em Brusque : Carlos vos. Mas, mesmo assim, há aptidões como "entraineur"
que será efetuado em Itajaí, Renaux X Paysandú e em a considerar a rivalidade hajam visto o sucesso da se,
de vez que êste ano um clube Blumenau: _ Palmeiras X existente entre OE! dois clubes lecâo Catarínenss no último
novo, fJ Cimenport, fez das

-

Olímpíco. líderes na conquist.a de títu, Campeonato Brasieiro de
Qual o jogo maís impor. los do footvball barríga, Futebol.

tante da rotlada? verde.,. 6 Avar deverá atuar com- a

GILBERTO NA·HAS A nosso ver, a escolha é l O conjunto ,. avaiano tem sua. formação costumeira, ou
bem dificil, de vp.z que as dado mostras de que ainda seja: Tatú (Joãozinho); Bi.,
pelejas de Blumeríau f. Brus, poderá realizar muito no nha, Cláudio e Mirinho;
que reunem as mesmas pro- certame. A derrota de do- Culica e Abelardo; Moacir,
porções. Líderes contra vice. mingo em Blumenau, frente Nilson, Alair, Vadinho e Be-
líderes com um [J0l1tO ape. ao Olímpico, por 3x1, foi em tínho.
nas a separá-los na tábua de consequência do cansaeo Quanto à formação do

. I' "" ,

colocação. A rodada, parece_ que Se apoderou da equipe "onze" alvt.negro, acredita,
fnos que somente minutos
antes do match será conhe

cida, acredítando.se, porém,
que a maioria dos jogadores
será conservada, já que o

clube dispõe de poucos va,

lores em condições técnicas
satísratóríae,
Preliminar: -entre Guarani

I
e

FigUeirense,. pelo Campeo
nato de Juvenis,
Preços: Arquibancadas -

Cr$ 50,00 e 30,00; Geral - O extrema WILSON, um dos

Cr$ 30,00 e 20,00. ( esteios do team alvi-pl'eto
'

O Canto do Rio foi em sua como Valter Goulart, goleiro
primeira fase de existência da 00Pa· do Mundo de 38,
um clube de infantis apenas. Canali e Álvaro, ex-campeões
Fundado em 14 de novembro do Botafogo e antigos scre.,
de 1913, tendo como primeiro tehman: Valter; Deg03 e

presidente o menino Hugo Draga; Vicentini, Portela e

Mariz Figueiredo, o Canto Oanali: Alvaro, Pese, Geral.
do Rio manteva.se assim até <tino, Russo e cusati Nesse
1916, quando então se trans, ano, o Canto do R'., termí,
formou e passou a ser um tau o Campeonato empatãn.
clube tabbém de adultos, to; do com (o América ':l11 7.0
mando corpo e formas defL 'ugar e à frente do SC',r: C·' -

,

nítívas no cenário desportiv .

I ':;;'0 r do Bonsuc � ,',1. Em
de NiteroL Com o correr dou 1942 foi oitavo coozado, em

anos ampliou suas atívrdadcs 1942 foi oitavo colocado, em

em diversos esportes, conse , uma faSe brilhante, pel'den_
guíu instalações pró-prias, do apenas para o .\rlamell[?:o
conseguiu campeor .tos se; no primeiro turno, mas nc

guidos, tornou. se enfim uma .returnc do campeonato caiu
das maiores expressões da para o sexto lugar. Pôde o

vida esportiva do Estado do Canto do Rio contai'. ÜO en,

PELA MANHÃ JOGARÃO JUVENIS Rio. Cresceu tanto que em tanto. com a honraria de tel
1941 atravessou a Baía da como urincípal artít-ieíro do

DO AVAí E PAULA RAMOS Guanabara e veío tormsr "'

T d'd T á h- tinuacâo ao
também ao lado doe grandes Campeonato o seu centro,

�n o �r o. o pre 10 ua, r n a, em conn -

. clubes cariocas para a dís., avante Geraldino iorn 1111.
rani X Frguelrense marcado Campeonato d Juvems. Se-,

. .

,L: .

. ,
'

_ � A' X! puta do Campeonato prmci, tutal ",' 18 zols Nâo canso
para ser realizado a tarde,' rao protagonwtas vaI

I' "
.. . ,," I c-n i

,. - .

,

'"
.

'

.

c

�
como preliminar do embate Paula Ramos, estando o íni; pai de .i)lOfrsSlOnal� �a <.Bt}'1 ,.,u�u o alví-aníl de Níteroí,
Avaí x Figueir-ense um único I cio do match marcado para i ga Cap:tal da Rep�bllca. Es- ate ag rd, nenhum '�ítulo de
. .

f t d' I 9 h
treou o Canto do RIO no 0r.,m 0al'r "l'fJ da cida } •. do ,. 'e-

Jogo sera e e ua o pe a ma_ as oras. . I.·
- "

veonat:J Can_Qca de prof.Js. ')nl'::::iri0'-i'l,·ma[� r:,s 1..I!'PII.
:::lOnais a 4 de maio de 1951. tn.· .·L" torneios i:1icio iá
e�lfrentando o Fluminense, ·conS-�·U'il essa g:orla sa_

PO camp,o do América, Nã0 grando-I,l'! camp: t· no nn�.

foi uma estr�ia· feliz, p:lb de 1953, Nesse torÍleio o

caiu de 5x2 ante o tricolor U::::�lu do Rio estreou na se_

das Laranjeiras, tendo apL'e_ gunda }:al'tida � e14m'inou o

stntado a seguinte equipf, �'h( ,·�·tovão o FJflmcngo,
onde figuravam grandes no- o Baugú e, na :liinai, \, I:la, o

mes de futebol bl'asi'leiro, V-ascu, na p]!Ol!rO!!.açfi.o.

NA DIRECÃO DO
"

CLÁSSICO

APEDITIVOS 1'i�
�USIC'ADoS .;;:" -.

DIARIAM'ENTE DAs /9ASP3I1S,

•
?�\:!.'

NILSON, o cerebrtâ
atacante avaiano.

T.J.D. SUSPENDEU MANOE� E ,MULTOU
O ÁRBITRO BENEDITO DE OLIVEIRA

, O Tribunal de Justiça Des.

portiva, reunido 5,a feira à

noite, apr€ciou diversos pro
cessos e.m pauta, decidindo,
outros, aplicar ao player
Manoel, do Paula Ram09, a

NO PRÓXIMO SÁBADO A PROVA
PEDESTRE DO FIGUEIRENSE

Não descansa o departa_ com Arruda Salomé empres-_
menta atlético do �igUeiren-1 t�ndo sua valIosa c?opera_
se, agora que esta o clube: çao, pretende dar rmpulso
possuido de bela praça de novo ao esporte que consa

esportefl localizada no Es. grau, em nos&o Estado, entre
treito. Três vezes pur sema_ outros Waldemar Tiago de
na póde-se observar um bom Souza, Waldomir.o Monteiro
número de fundistas trei. e Sílvio Juvêncio dos Santos.
nando sob a direção do res_

ponsável pelo refe'rido depar
tamentõ, profes&or Edgar Ar_
rud:.., Salomé que é um dos
maiores conhecedores da ar_

te de pedestrianismo, como

pôde comprovar na direção
do setor atlético do Grêmio
Esportivo Olímpico, de Blu
menau, tantas vezes IaUl.'ea_
do nas disputas mais famo_
sas que conhecemos, como

as Corridas de São Silvestre
e da Fogueira,
Dia 29, às 16 hs., na pista

do Figu·eirense, teremos uma

uma &ensacional prova de
distância de quatro mil me

tros, com prêmios em me_

dalhas até J) 6.° c.olocado.
Trata.se de. uma promoção
do clube alvi-preto, o qual,

GILBERTO NAl-IAS na

direção do clá,sico

--..c:s::@ ,.,......--

O Departamen'..,o Técnieo
da F.C,F., reuni.do na lÍVit0
de -sexta-feira, sorteou 03

arbitras e seus auxiliares
para 09 jogos de hoje no es

tádio da rua Bocaiuva, sen-
-

do escolhidos, por aquele
critério, 0S seguintes:
Jogo pela manhã entl'8

AvaÍ e Paula Ramos, pelo
Campeonato de Juvenl,,: Ár
bitl'O: Silvano Dias e au�ilia
auxiliares: Silvio Alves e :RJr_
nanl Silva.
Jogo preliminar, à tarde,

entre Guarani e Figueirense,
pelo certame de Juvenis: hr_
i)itl'o: Sivano Dias e auxilia.
res: Antônio Silveira' e Be

nedito de Oliveira.

Jogo entre Avaí e Fig4ei_
rense, à tarde, pelo Campeo.
nato da 2.a Zona: Árbitro:
Gilberto Nahas e auxiliarei):
Virgílio Jorge e rolando Ro
drigues.

pena de susp�nsão por 125

dias e multar em cr$ 1.000,00,
com redução de 50%, o árbi.
tro Benedito de. Oliveira que
deixou de anotar a súmula
de um jogo.

IMPRESSORA
IDlgbilg lftbA.

-

CARIMBOS, ENCADERNAÇOES
SERVI ÇO DE C LJ eH ERl A

COM PERrElçÃO E RAPIDEZ.
� .......-. -...

RUA 'CONSELHEIRO MAFRA, 123.
('LOHIA:-lÚPOUS

.�.,

--;)

E

l.a ZONA

Herc.ílio Luz X Laura Muller
Minerasil X Ferroviário
Comerciário X Metropol

2,a ZONA

Avai X Pigueirense
Cimenport X Marcilio Dias
Paysan dú X Carlos Ronaux
Palmeiras X Olímpico

3.a ZONA

Internacional X Bancários
Guarani X 15 de Novembro
Botafogo X Perí
Operário X Santa Cruz

4,a ZONA

Tamandaré X Atlético
Comercial X Botafogo
Caçadorense X Vasco

����''''fIi.�W��;t' ,m�!\f������� I

5.a ZONA (Início)

_América X Atlético
Ipirariga X Baependi
Acara

í

X Fluminense

11embrand«i \

"GOL·AVE·RAGE" ELIMINOU O GRÊMIO
E CLASSIFIOOU O FLUMINENSE PABA

ENFRENTAR O PALMEIRAS
IxI ne tempo ergulamentol e

GxO na prorrogação
pos mais sensacionais � nenge o 2,0 por 4x2, o escore

equilibrados foi e tel'ee�r'o per,dul1ou, sendo então pre_
match da série entre Flumi. clan:ll:l;do vencedor o tricolor
nense e Grêmio Porto Ale� das Laranjeiras, isto devido
grenSe pela '}laça BrasH, ilis�: ao sistema do "goal-avera_
putaão sexta ..fei·l'a na Mara- ge" em vigor no certame que
ciumo Não houve vencedor apontará o Campeão brasi.
nos noventa minutos, sendo léiro de clubes, Assim, foi eli_
a cont.agem de 1*1, cam ten. minado o conjunto de Jua_

I
tos de Jair FJ:lancisco, para 0' rez, Vi e Figueiró e classL

I Campeão eallioca e Elten, ficado o pelotão de Zezé Mo_

I
para () tet))a.campeão Gaú- reira para dar combate ao

cho, êste na cobrança de uma Palmeira&, campeão paul'is
penalidade máxima assina- ta, em jogos que estão mar�

\ lada, ao que se informa, de cados para os dias 9 e 16 de
I forma duvidosa. Realizada a nOvembro, caso o t.ricolor

I prorrogação regulamentar, Carioca aceite as datas aci_

1 visto ter O· Grêmio vencido o
. ma, propostas pelo clube es_

I 1,° jogo por lxO e o Flumi. meraldino da Paulicéia .

(
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J

Para a execução da t-a':e- a 40
.

(quarenta) di!a� após pressas, m�terial tip�gráfi-Inesse .caso a Prefeitura se brado na forma dêste edi-
fa de ve,n"a, em lotes, de a.assinatura elo co�,trato; I Co e todas e quaisquer reserv3:,_ o direito ,à;e ac:itar tal e das l('is em vigor.
terrenos c acrescidos de ma-I I) o prazo d: valIdad.c da ,outras despesas jQ.ue cabem ou nãio essas alterínatívas. 13) O concessionário das.
rínha, pertencentes, ao Pa , proposta, que nao podará ser ao agenta.vendador ; IV DO JULGAMENTO vendas, ao assinar o .on,
trimô�io Municipal, no ;0_ inferior a 60 dias; I m) qualquer outros escla; 7) A abertura das propos- tratotrato, fará prova do
cal <onhecído como "A�êrl.'o I 'J) ,o. praz? contratual ne, receímentos ou inf�rmações I tas! a apreciação dos doeu- depóstto=nos cofres munící;N E S T A
da Prainha '. cessario ate o encerramen.,

I
que os proponentes Julgarem mentes e a análise de am, pais da importância de

O Prefeito Municipal Ide to das vendas; 'hteressante apresentar. I bas serão feItas por uma crs 1.000.000,00 (hum mílhao
Ll'lorianópolis faz saber a I I) a comissão que caberá I. III DAS ALTERNATIVAS omissão previamente no, ,ce cruzeiros), para a garan,
tocos quantos possa intel'p.3_.à proponente e as modalída, �) Dentro das condições do : [�e�da pel� Executivo Mu- tia do cumprimento do con,

sar que se acha aberta C0n-. des de pagamento da mesma; ,edItal, os proponentes po; r ícipal, no 'Ola e hora em que trato em ddriheiro títulos da
eorrêncía pública para. a que deverá incluir; além das terão apresentar quantas '}� firidiar o prazo dêste edL dívida pública Municipal ou

execução da tarefa de venda despesas de corrtagem à jal.ternativas desejarem. hl, no Gabinete do Prefeito fiança bancária.
tio domínio útil de lotes e ,lnposto de renda 'na fonte, 6) Poderão também ser l"luniripal Os interessados VI INFORMAÇõES
acrescidos de marinha, pe':', �s encargos referentes a pro, apresentados alternativas em 'poderão assfstir à abertura 14) Um jôgo d'e cópias da
tencentes .ao Patrírnônio paganda, publícídade, ím, desacôrrlo com o edital, mas' das propostas e rubricar as Lei n.O 460, do presente edí;I

Municipal_ 11.° 460, publícada

A
--

mesmas. ,i�."" \ tal e da planta 12.0 8.576,
6no Diário Oficial do Esta/do gradetimenfo _ CONVITiE 8) Na análise das propos; registraída no Departarnen;
de 13_10-1960, iconforme as tas veriflcarcss-á , '10 ete Engenharia. Municipal,
especificaçeõs abaixo. a) o cumprimento dr tô, poderá ser fornecido a qual-
1 - DA PARTICIPAÇãO DA A Viúva, irmãos, filhos, noras, genros, nétos e bisnétos das as exigências dêste edi- quer intehessado mediante

I CONCORRENCIA de JULIO REINAT_,DO HILDEBRAND, tal; o pagameto da impontância
, .

til)
Os requerimentos de b) as vantagens apresen, de Cr$. 500,00 (quinhentosVimos até os colegas,. estudantes secundários des a. . -,

po ta profundamente abalados com a Perda deste ente queri- t d
\ ..

.

t
inscrrcao oe pro os ,s se- a as ao Municipir, pelo cruzeiros) que reverterá aocapital, informar o segurn e:

. . rão recebldoj, pelo Gabinete do, cumprem o dever de externar os mais sinceros agra, plano de vendas; Município sob a rúbrír a aleComo já e' do conhecimento da maiorra os estudan- ,. decimentos e reconhecimento aos SI·S. Dr'. Mário de 011'- b
.

di' R
.

tã do Prefeito até as 17 hora2.. . . . ,
'e a )ta ela e o prazo das 'Receita

-

Ertráardinã,ria"'.tes Suhail Assad, orge Salum e Wan er ey eIS, es ao" di 30 'd b de VeIl".a Ferraira, dedicado e incansável, Sr. Dr. Roldão vendas, 15) O D
r
t t· d

.

b I' t �:O ta : e novem; 1'0 e
C' b d

' . epar amen o eencetando o movimento pegando nos esta e ecimen os .

onsorn, competente e on oso médico operador. Aos
E h' M

..

I tde ensino desta capital: as assinaturas dos alunos, a 1960.. Srs. Dr. Pereira de Oliveira, Dr. Danillo, Dr. Polidora 9) Será considerada vece, nlg.�n an�
t UTIlCIPat

. a en,

FI' lit d E t d As prop.utas, devidamente
S ti D ' ( ei a Os in eressan es nosfim de requerer à União orranopo I ana e s u an-
• an lago, r. Modesto, médicos do Hospital de Caridade dora a proposta aue no J'lll- dl rteí d 1'2 h.' '

.

I·" G I
.

"I i' seladas e avsínadas, junta, t· , t t
.

t
.

h tdi"
Ias u eIS, as oras astes uma Assemb ela era para averiguar rregu arr-

mente com a documontacac
e ou 10�, que com an o m er.esse e carm o o a en

.

eram. garnento final apresentar, 1 h ras r tand as In,dades" na atual Diretoria da citada entidade estudantil.
_ MUltO gratos ,e reconhecidos aos devotados e mcan, , '_,'

7 o ,p es o

Isgal, deverão ser entrtguex "'''el's Senho e 'D' E" T 'I TI' D
melhor es condlçõos gerai., e formaceõs 00 esclarecírnen,Todavia, cumpre-nos esclarecer que: oS,,,

.
r s r. ugern., rompows �y au OIS 1:. '. '. .. _,

I) não é intúito nosso, depôr a atual Diretoria da e� sobre�a!.'tas fechad�tS, r,u_' Aderbaí Ramos da Silva, Dr. Renato Ramos da SiÍva e ,�:alO,1 segurança para o e, tos necessáríos,

UFE, entidade qu,e é ,presidida pelo nosso colega Olavo bncadas pelos conconentt.s Dr. Gastão' Assis, assim como ao bondoso S1'. Dr. Parigot I XI�O :0 Plan?, podendo a co_
E para qoe ningoém ale_

Wechenfelder, ao ,contrário, desejamos que continuem; .ou seus i'Eprese<DÍ!antcs 1,'-

ti .

Aos IS1's. Carlos Schmidt e demais membros da Di� ImIs'soao
reger!\lr a1( propos_

�,e

i.gnorância,
mandei da_

lI) Fazemos isso como estudantes porque é um di- gais, men('ion�ndo eXL€l'na. l'etoria da Irmandade N. /3. dos P8-SS0S do Hospital de
tas n? todo ou_ em parte, ou

tilografar o presente em vá_
.....'ente a "on�orrência a ctU'-

I C
.

I d .

h
'

'

ugenl' anula�ao da concor_.. ._reito que nos assiste; • - v .

.

-

ane a e, o nosso espeCIal pecon eClmento. ,.,"
_ nas VIas, as quals vao por' ,

t d t'd d S' refere S· t'
.

'I d 'd ��nCla se as mesmas· nao. .

d dIII) Virá em beneflcio somen e a en I a e, se con-··
_

en Imo-nos especIa, mente agra ec!' os pelo COJ1-' t
'

. mIm aSsIna as, sen o uma
2) Às .p opGstas "("';>0· f" "t I t· h l'

- .
a enderem aos reclMnos da

1 I f' rl t
.vocada a Assembléia GeraJ; . ., .• ·orto espln ua que com tan o carm o e deC:lcacao fOI

J
.'. _ _ ./' ('e as a Ixa .. a na por ana

IV) Basea'mo-nos na Constituição da União Cata- an�xados, ,no mÍ'nimo os I ministrado 'pelo grande amigo Revmo. Padre Ped�'o. ar lllimlstr�çao, nao \'abend� desta Prefeitura, outra pu_
I'inense de Estudantes Secundários, aprovada pelo IV segumtes (�ocumen!u.;, qu!' Às dedicadas Irmãs Bernardete, Angélica, Alcídia

aos cOnJ_orrentes qualquer blicada no "Diário Oficial do
CONGRESSO na cidade de Joinville, em 14 de outubro !,everáo: e demais Irmãs e pessoal do Hospital, o nosso "Muito indenização. Estado" e as demais na im_
de 1957; a) prova r que se ��C�1a obl'igado". 10) Findo o julgamento, a

.

UCES·t f I
e' comissão emitirá seu pare_

prensa.
V) Somol> nó,,;, membro" da atual DiretorIa da qUI e com:ts azen( a.s hUe_ Confortantes e inesquecíveis foram as demonstra- Prefeitura Municipal de

porém não o fazemos tal movimento como presidente ou ral, esbadunl. (.: municlpr..l: cões de aféto e amizade dos funcionários de todas as
ceI' escrito e o submetera

Florianópolis, 18 dI' outubro
secretário mas sim, como ESTUDANTES. b) provar ir:'oneida·h� íllO_ (�ategorías do DNERu (Serviço da Malária) e expres-

apreciação do Prefeito.
de 1960.

VI) À UCES, entidade máter, até o momento desco- 'aI, técnico e fina'nceí:'a, do samoi! um ,sjncéro "Deus Lhes Pague" aos numerosíssi- 11) O Chefe do Erecutivo
OSVALDO MACHADO

nhece oficialmente o càso. concorrente; mos amigos que o vjsitaram e confortaram no Hospital Municipal aprovará ou nao
PREFEITO MUNICIPAL

"'CUMPRE COM O TEU DEVER DE BOM ESTU- c) provar Que jamais o de Florianópolis. o parecer da ';:omissão, nos
JOÃO SILVA

'DANTE, PARTICIPANDO DA ASS�MBLÉIA GE- participante (lí.'ixou de cum_ As 'inúmeras e variadas demonstrações de pesar e
têrmos da lei.

DIRETOR DO DEPARTA_RAL QUE SERA REALIZADA ATÉ 30 DÊSTE orir contrato celebrado com amizade )'ecebidas em Brusque são impossiveis de deta- V ASSINATURA DO CON- MENTO DO PATRIMONIOMÊS". 1 Município; lhar, mas calaram bem fundo em nossos corações, cum- TRATO DR. LORIS CORSINI
aa) Suhail Assad .. Jorge Saluro - ,Wanderley Reis ,d.) prov:'l,l' que está, devi_ Príndo salientar a grande dedicação ao extinto, do mé- 12) O ve'ncedor ,da con_ DIRETQR DO DEPA�'J'A_damente rê�lstrado nu Jün_ dico Dl'. Humberto Matiolli, a bondosa' homenagem do corrência sjeitar-se_á a tô- MENTÕ DE ENGENHARIAINSTITUTO DE, APOSENTADORIA'!E ta Comercial, ou Xl'iltallclo- Revmo. MOllsenhol' Valentim Loch e seus cantores dn das as cláusulas do contl'a_IURBANISMO, E SERVIÇOL' de socie la:ie civil, regjc;� Azambuja, assim como ao conforto espiritual do Revmo. to de concessão que for ceie_· RURAL

P'ENSO-ES DOS COIMERCIARIOS trado 110 Cartório ,de Títll� Pa.dre Vandelino Wiemes.
,

,
.

Os e Doculni·ntos, cem prC'_ Eternamente gratos' a todos e por tudo, pedimos Isto e' um f�toDELEGACIA EM SANTA CATARINA l<.rência, no reiTIO a que se orações e convidamos para a Santa Missa do Sétimo dia, ULEI ORGÂNICA DA PREVID1:NCIA SOCIAL "(�fere esta coGorrência b".'lO a ser celebrada. 2.a feira próxima, dia 24 do corrente, as
"

COlVIUNICACÃO RECOLHIMENTO DE ,:l Jmo �ão e"t,;.r impedidJ ti; 7 hq.ras, na Igreja Matriz de Brusql1e, assim como Santa �, ... '""'.',... ,,,,.,,,"",-

CONTRIBUIÇõES jOmel1.lar. Millsa com Requiem, sábado, dia 22, às 8 horas, na I?,l'e-
� '. .,., ,e� prova�' i er fcito '.1 cJc_ .ia de AZambuja.

De acôrdo com a Lei Orgamca da Prevldencla So- [)slto na 7esoural'iol tia' ----------------------__

cial (Lei n.O 3.807), de 26-S-1960 e o seu Regulamento Prefeitura i'vlunicipal, ria S E R V I ç O M I L I T A R
Geral (Decreto n.O 4S. D59-A, de 19-9-1960), publicado quanti:a de Cr$ 200.00000

) f
_

no "Diário Oficial", de 29-9-1960, comunicamos: ,(:luzentos mil cruzeiro:;) em
.

n ormaçoes
a) a partir de 1.0 de setembro de 1960 a taxa de f;nheiro ou títulos a divida ARRIMO _ A Lei do Serviço Militar, completada

('{)ntribuição é de 8% (oito por cento) para o segurado, pública muniripal, 0'1 i;(ll.'� pelo Aviso n.o 708 de 1953, admite u Dispensa de In.cor
e igual percentagem para as emprêsas; �e,spondente fiença banCária, poração aos convocados que comprovarem que sejam

b) a partir da mesma data fica suspensa a cobrau- rara garant:a de assinHturg, único arrimo de Mãe ou de Pai fisicamente incapaz,
ça da taxa suplementar de 1% (hum por cento) destina- (O contrato, f.€ vencct)n�·. além de outras situações especifi.camente definida como

da ao Serviço de Assistência Médica, a qual, entretanto, 3) Todos (S documen.t�s tal.
será devid'a até agôsto de 1960, inclusive; Ç,JC; instrui.!'f-ffi a pr líli),;:ta - O requerimento de ARRIMO ainda não entregues

c) ainda a 'parti!" de 1.0 de setembro de 1D60 o salá- I
�'�verão estar ,com as fÚmas nas Junta de Alistamento Militar de seus municípios,

l'Ío mensal máximo de ,contribuição fica elevado para 5 reconhecidas. deevrão ser encaminhados à 16.a C R, até a l.a quinzena
(cínco) vêzes o maior salário mínimo vigente no país 11 DAS PROPOSTAS de Novembro.
(art. 69, alinea "a" da Lei), istoé:. 4) Das propústas, que dt).. - No município de Flgrianópolis poderão s'er obti-

I - Cr$ 30.000,00 (trÍl�ta :?il cruz:�r�s) d� .10 de
j.'\'erão ser escritas a máquina, das informações sôbre os documentos necessários lHJ

setembro até a data d'a pubhcaçao, no DwrlO Oflclai da
f�m rasura entrelitnba.s l6.a C R ou na Repartição Alistadora do 14.0 B. C., no

I,'
" IS,.União, dos novos niv,eis ele sa ano mI.mmo;. . � msbarão pelo menos o EstreIto.-

II - Cr$ 48.?00,00 (�ual�enta e OItO ml! cruzeIros) I ,seguinte:
_

a partir da refenda pubhcaçao.
. _

a) uma tabela com a in- MIMEOGRAFO GESTETNERPara o fim de facilitar o cálculo das contrfbu�ç�es (]cação dos prêços unitarios
devidas no corrente mês de outubl:O, par,a. os salanos' C:e cada lote que, somados, Preto de "Gal1anha Morta"superiores a Cr$ 30.000,00, far-se-a a med)c� . mens:l, hdicará o valor total das •

Pl'oporcio�a� a? n.ú:n�ro d'e dias de cada. salano, e SO-Ivendas, bem como o valor Vende-se, por preço de verdadeira "galinha morta"
bre tal medIa Il1cldIra o desconto de 8o/�,

_ , da entrada i'nicial o núme- um mim80gráfo GESTETNER, modêlo 120, novíssimo
do) o salário de contribuição, todavia, nao podera '1) e o valor das 'pre titco-" e praticamente sem uso. Imprime com perfeição milha-

,. " I I d dito s _"s
ser inferior ao do, saiano mllllmo aca, e a u ou'

subsequentes; res de folhas em poucos minutos. -Trabalha impecável
de menor aprendiz ,conforme o caso, em seus valores I b) t· . nar,ecendo ter sido datilografado individualmente..

t t
a garan Ia a ser eXIg'Ja ..

mensal, diário ou hor.áno, con.soante o con ra o Ipara a parte financi,ada' no .Informações nos dias úteis pelos telefones 35-79 e
t 239 � 10 dR' lamento Gerai)' I 'V d d

. ,.

d
.-(ar. ,,� o egu

. .

'
caso de' vendas em prfst:l_ 37-04. er a elro negOCIO e ocaslao.

e) a Partir de outubro mciusIve, de 1960, todos os I _

, , ç)es' .

empregadores que exerçam atividade r,emunel'ada nas

I )' "., ,

. .

C
-

. d c a per,cn,agem de alxt_
respectivas emprêsas, sUJeitas ao IAP , sao segUI a os

I t ".
.

, . .

d d t d t d ",.mlen o a �e. concedIda 03,_
obrigatórios deste InstItuto, 111 lepen en e a quo a e,

, .

•

.

"t
'

b' t
. P os pagament.os a vIsta'capital. Para os empregadores SUJeI os a o nga 01'1e-, d) . :

_.

't
' d'

-

te ham me nas modahdades' a aao_dude, ainda nao mscrI os, e con Iça0 que n -

, .

nos de 50 (cinquenta) anos de idade em 29 de setembro,t.tr, no caso {I,e compradores

o'e 1960 (art. 5°, inciso III da Lei e art. 537 do Regula-Ideu 1?t.es, sere�. credor,es .

do

mento Geral), ou no ato de inscrição; I � �ICIPlO POI l�portanC!a3
f) o "salário de inscrição" dos empl'ega�or,es )í�uIelas e .c:rtas,. !

( ·t 239 i ciso II do Regulamento Geral) devera ser e) exposlçao sucmta doaI . ,n ,

program 'd Idevidamente comprovadO nos têrmos da legislação ati-
. .

a I e propagJan{ a e

nente, sendo lícito ao Instituto retificá-lo no caso de P:ubhcldatde a ser desenvoL

ser inexata a retirada declarada, ou arbitrá-lo na fal_I;\,IdO pela p:ope'llen�e;
ta de declaração, e sómente poderá ser alterado de f) relaça? tio.s Im?�eSSOS
dois em dois anos (art. 240, e seus parágrafos, do Re-

r€
do materIal .tIpografIcO a

l!.'ulamento Geral). erem usados p�a propo_

Para tal fim, o Instituto baixará as instrucões ne- nente na execuçao de sua

cessárias:
'

'

hrefa de vendas;
g) fi,cam mantidas, sem qualquer. alteração,. as I g': indicação de número

d'emais contribuições em favor de terc'eu'os, recolhIdas jprovavel de corretores de que

por intermédio do IAPC: LBA (0,5%), SENAC. (1%), r�d.erá u1ispor, bem como das
SESC (2%) e SSR (0,03%), na forma 'da legIslação CIdades e Estad.os onde se_

ão promovidas as vendas;
h) a data provável do iní_

lCio ,das operações de ve'nrlias
�ue não podr:>1 ultrapassar

AS SEGUINTES PROPRIEDADES:
Rua Conselheiro Mafra, 168
Rua Alvaro ele Carvalho, 45
Rua Tte. Silveira, 77
Tratar com PAULO SILVA
Rua Irmão Joaquim, 25

A L -U 6 A - S E
,� ,

SALA EM ANDAR TERREO
Para consultório dentário ou médico; para escritório

de advogacia; para aficina de alfaiate, etc.

Informações: Rua 'Saldanha Marmho, 11.

AOS ESTUDANTES SECUNDARIOS D�E
FLORIANOPOLlS

Úteis

Resposta: Há cêrca de 58 milhões de exemplares im

pressos diàriamente nos Estados Unidos
representando {SOO jomais ,diferentes. Êste
número dá uma média de 1 jornal para
cada casa, SObrando ainda aproximadamen
te 4 milhões de exemplares. Por outro lado,
há 47 milhões de exemplares de jornais
dominicais e quase 21 milhões de exampla
res de semanários.

A liberdade de imprensa é garantida pela constituição
norte-americana e os jornais podem cdUcar livre
mente o govêrno sem mêdo de perseguição. Cêrca de
um milhão e 725 mil toneladas de ,papel são usadas
anualmente nos Estados Unidos para a impressão de

de jornais. A maior parte da madeira de polpa para êsteMoca saudável �ue saIba ler e escrever, maior

idade e sem compfomisso (noivo), absolutamente hones_ papel é importad'a de outros países.
ta e de bons c09tumes, com alguma prática e que gos_
te do ofício, para casa de 3 pessôas. Paga_se cr$ 4.000,00
para cima, dependendo do serviço.

Informações: Rua Saldanha Marinho, 11

MISSA DE 7,aO DIA

Esta é- uma das perguntas mais frequentes
feitas sôbl'e os Estados Unidos:

Pergunta: Quantos jornais existem nOs Estados Uni
dos e quantos exemplares são impressos
diàl'iamente?

PRECISA-SE

DR. NEWTON VAI.ENTE COSTA
Jerônimo Valente e Família, convidam aos seus

parentes e amigos de suas l'elações, para assistirem a

missa de sétimo dia, que será celebrada quarta feira
dia 26 as 7 horas, na Catedral Metropolitana. Por alma
de seu sobrinho Newton, falecido e sepultado na Ca
pital. Federal.

COPEIRA ARRUMADEIRA

VENDE-SE

CASAL DE EMPREGADOS

UMA CASA NO VALOR DE ATÉ CrJ3 1.000.000,00. _

\ TRATAR PELO TELEFONE, 3297. r

própria.
Florianópolis, 20 de outubro de 1960;

Antonio Gustavo Werner
Respj pi Expediente Delegacia

Para trabalhar num apartamento em Copacabana,
no Rio, sendo o homem para arrumador e a mulher pa_
ra cosinheira ou então mãe e filha para os mesmos ger_

viços. Exige-se boas referências. Paga-se bom ordenado.
Informações Rua Saldanha Marinho, 11

PRECISA-SE
•

RAPAZ PARA BALCÃO E CARTAZISTA
11 MODELAR

o
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�gj�:�� Lira Tenis Clube, haverá DIS- ............... .s ..�n .

MARIA Perpétua Silvestra, completará
o seu 15 aniversário no próximo dia 27.
A recepção está marcada no Querência.

QUINTA�Feira, estive na Sala das Tra

dições do. Colêgío Coracão de Jesus. Ob
servei no. Quadro. das

-

Magistrandas de
1930, Diva da Costa Sabino, (hoje, Sra.
Mario. Tavares da Cunha Mello), com

um penteado. de cabelos curtos. Interes
sante que há trinta anos atrás, já se.

cuidava dos penteados curtos, mas fal
tava o. -equipamento que atualment� são.
usados nos institutos de 'belezas, A ma

gistranda Diva, possuía bonitos cabelos,
com um penteado. usado. por muitas mo

ças da atualidade.

AS FANTASIAS nos cabelos, conseguiu
inventar as mais estranhas côres, corno

exemplo: o castanho, o preto, e etc. En
tre estas côres surgem as manchas para
confundir a beleza dos penteados, in
ventado por famosos cabéleleiros de
Paris.

VÂNIA Ferrari, noivou no dia 13
com o sr CI . p. p.,

. OVIS Albuquerque N t
mesma data V'

.
. es a

c ama, �nivers�wiou Emb
ra tarde as minhas f'elicit _.

0-

açoes.

"ANNIVERSARY", ontem,
Bayer Filho.. O co.lunista
pela data que transco.rreu.

o. Dr. João .

lhe felicita /

RECEB.I t tã
to para o próximoim ,ca� ao de agradecimento Parabens ...da elegante Regma Patrícia.

mês de novembro. remos a Exposição. de Fotografias das
debutantes' de 1960 do. Lira T. C.

O BOCAIUVA E. C., fará real'
O'

I'
Izar no.

proximo ( Ia 29, um baile no. Galera Club.
Agradeço. a gentileza do. co.nvite.

GE Econolar
A desejada qual idade
GE a preço de economia

4!!!!IIHe'iê

r

•

VOCÊ PODE RECEBER

GRÁTIS
o PROPRIO REFRIGERADOR

QUE COMPROU!

Retilínea Magnét·ica GE 11,7 pés
Com porta que se fecha automàticamente.

O maior e mais avançado modêla de linhas

retos já fabricado, ,,'o

Iii
, f' 'I'Veja como e OCI •

No ato do compro Você recebe um talão nu�erodo que

'I
. reio dêste ano do l.oteriol Federal.

concorre 00 u t irno sor I
.. ,

u e

S v, horVocê recebe de volto o que )0 pago ...

e oce gan ,
, l

o refrigerador e seu.

GE De Luxe 10,3 pés
Espaço à vontade!
Modêlo de grande beleza,

DESDE APENAS

CRS 2.828,00 II
, I

"

.- ('l-

ou

10 pagamentos sem acrescimo e sem juros pelo
em

preço a vista.
MENSAIS

,. -
.'

, I

.

it sem compromisso
Faça-nos uma VISI a

•

/.

•••• e ••••••••••

A GRACIóSA debutante - LUCIA MA

RIA RUPP, desfilando na passarela azul

enfeitada com pétalas de rosas, na gran

de festa que passou 110 Lira T. C.

A SRA. Adelaide Buerger, de Blumenau

fui incluída na lista das Treze Senhoras
mais alegantes de Santa Catartna.

A GAROTA Radar de Brusqu: enviou aI
lista das elegantes daquela CIdade para,

as das treze .. , Sra. Uldemira Maluche

'e Sra. Carmem Renaux, srta. Magali
Margarida Ramos Krueger e Srt.a. Maria

Luiza Batistóti.

"ANNIVERSARY", amanhã, o. Dr. Ari
Kardelk de Mello. Ao. Ilustre aníversa

riante, antecipo. as minhas felicitações.'

TONY e Cely Can.pelo, pela prírneira
vez em Florianópolis, no Lira T. C. no

próximo dia 12 de novembro.

MISS brotính., do. Lira T. C. de 1960,
será escolhida no. próximo. dia 12.

A UNIÂO das famílias é pr-incipio de

feli.cidade e sossêgo para a sociedade.

Separação, discórdia, e mesmo indife

rença, são males cuias consequências
não alcancam só o indivíduo. Tôda a fa

milia tem' o seu espirito, suas recorda

ções e uma vida comum. A mesma iden

tidade dle nome não é uma quimera, e

nós devemos alguma coisa aos que per
tencem ao nosso nome.

O SR. E SRA. Dr. Daniel (Emengarda)
Barreto, viajarão hoje, para Belo Hori-�
zonte, .por via aérea. ,

A SRTA. Marise Borba, de Blumenau,
Incluída da lista das Treze Srtas. Mais

Elegantes de Santa Catarina.

TÂNIA Araújo, bela e elegante, deSfi-Ilando na passarela do. Clube da Colina,

que lhe apresentou à sociedade, no. co-
.

mentado baile do. dia 15 p.p,

"AZ DE OURO" Casa especializada em

discos, sorteará hoje às 11 horas, um

disco no. Lira T. C., antes da apresen

tação. da Miss Elegante Disco. Dance.

ESPORTES:
Pela Taça Brasil - Grêmio 1 X Flumi

nense 1. O Fluminense, levou um "show"

de futebol dos representantes gaúchos.

HOJE, DIA DOS MÉDICOS .

ANIVERSARIOU no dia 19 p. p. o Depu
tado Federal Osmar Cunha. Embora

tarde, envio as minhas felicitações ao

ilustre homem público.

CHEGARÁ hoje, a esta Capital, o Sr.

Dauro Lara, representantes de "O Esta

do" no Rio .de Janeiro .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REGULAMENTO

CONVITE

PROJETOS & V'ERSOSArt. 1.0 - A venda do do,
mínio útil dos lotes de ter
renos e acrescído-, de marí
nha pertencentes ao patri.
mônio municipal, no' cha
mado "Aterro da Prainha"
autorizada pela lei n. 460

.
,

"era efetuada por íntermê,
dio d'a firma especializada
vencer a concorrência públí,
ca. "FISCO IMPERIAL"

- !
Os tidos "nobres" da Fiscalização
Estão reunidos aqui, em conclave :

Incubram, neste expediente da chave,
Projeto de recíproca proteção.

t.!fI
.."

Art. 2.0 O edital de
(0'71corrência pública, anexo

ao presente Regulamento,
será publicado no "Diário
Oficial do Esta,do" e em

jornais desta Capital e de
outras praças, a critério do
Prefeito.

No generoso "quem puder que se salve",
Delegados Fiscais é a aspiração
De tais Inspetores de Arrecadação,
Cuja volúpia não há quem entrave.

Com Ieda pretensão a Imperadores,
Têm, pois, os beneméritos Inspetores
Sestro dos Césares - vêzo de nababo'

.....

Art. 3.° - Opro Ço mínimo
elo metro quadrado será ele
crs 1.500,00 tUm mil e qui,
nhentos cruzeiros).
Art. 4.° - As vendas pode
_ r

r(aq ser a vista ou em pres
tações.

E elo alto da sua trêfega pletora
Como quem vislumbrando cinze�ta aurora

Exclamam: êstes Fiscais são o diabo!
UM FISCAL

.I

� 1.0 - Nas vendas à vista
Cü:1ce::!,er_se-á o desconto de
17,5% sôbre o valor da ope
ração.

� 2,0 - Gozarão de descon,
to de 1,9% ao llles as pras,
tações pagas antecipadamen
te.

ALUGAM-SE DUAS SALAS TÉRREAS EM
EDIFICIO CENTRAL. OS I!'I'TERESSADOS
SERÃO ATENDIDOS A PARTIR DAIS 15 RS.
PELO TELEFONE: 3512.

�\�I
�.�

16 a 23 DE OUTUBRO
DE 1960

#

MOTORES ELETRICOS

ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, quo lidode '

comprovada ...
de garantia que os Motores Arno representam para o

consumidor.

Os Motores Arno são

trôle Integral de

controlados pelo Sistema C. I. Q.• Con

o único que assegura perfeição máxima na

produção em série.

: j

: t
í �

..
��<; -,•..
�

®
ARNOS.A.

* Motores monofásicos olé 1 Y2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores para máquinas de costura

* Motores especiais """_', c.:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER, & elA.
33

Art. 9.° - Este decreto €':1-

trará em vigor na data de
.;ua publicação.
Prefeitura Municipal de

F'Ior'ianópolfs. 18 de outubro
de 1960.

MOLÉSTIA DE SENHORAS

PrefeituraM.deFlorianópolis
DECRETO N. 103 I § 3.° - As vendas em de prestações, \ ln'aclores.
O Prefeito Municipal prestaçõts não poderão ul, Art. 6,0 - As comissões de Art. 7.° - A receita resul,

de Florianópolis, no uso trapassar o prazo de qua- corretagem ,o pagamento das I tante da execução da Lei n.

ele sua satribuições que renta (40) meses. escrituras e demais .despesas ,460 será escríturaêa em "re-

lhe confere o artigo 5.0 Art. 5.° - Nas vendas a correrão por conta dos com- ceita extraordinária".
Ida Lei n. 460, publicada credores do Município de Art. 8.° - Os casos omissos
no Diário Oficial do Es- importância liquld'as e cer- serão resolvidos ptlo Prefeí-

tado", edição de 1 de tas, será permitido encontro S � B O R O S O ? to.

outubro de 31960, baixa de contas até o máximo d'e -----------------------_
• ���t.;..;��'���_""_�""'''''''1''';·''

o seguinte . 50% do respectivo saldo cre-l S O C A F E Z I T O
(ii 01', nas transações â vista,
e de 30% nas modalí iades I

A verve fiscal, quando tôda a classe prof liga a ines

crupulosa iniciativa dos Inspetores de Fiscalização do
Estado, que reivindicam, através projeto absurdo, sua

efetivação em função gratificada (!!!), faz-se presente
à série de artigos publicados neste jornal, sob a forma
dêstes irreverentes versus:

Salas aluga ..se

CI u be Aerornodehsta Santos Dumont convida as

autoridades civis, militares, imprensa escrita e falada
\ o povo em geral para assistir as demonstrações de
Aeromodelos no dia 23 do corrente às 9 horas da manhã
no campo do Figueirense Futebol Clube llO Estreito, e\'n
homenagem a Semana da ABa, patrocinada pela Droga
ria Farmácia Catarínense S. A.

pelo\l.A.S.D.
OTOMAR G. BOHM - Presidente

Osvaldo Machado

COLICAS _0_ COLICAS

Prefeito Municipal

S·EDANTOL
I

As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de

comprovada eficiência no tratamento das dísmenorréías,

'I

Datilógrafa , .,"�
Procura-se competente, com redação própria e prática
em serviços gerais de escritório.
Tratar no horário comercial na Confecções Oran,
R ua Emir Rosa, 129.

NOITE DAS NACÕES
•

No dia fi de novembro vindouro o Clube "6 de Ja
neiro" abr-irá seus salões à sociedade f'lorianopolitana,
para a mais feérica e deslumbrante festa do ano: _

"'NOITE DAS '�AÇÕES".
Organizada e patrocinada pelas damas da "CASA

DA AMIZADE DAS SENHORAS DOS ROTARIANOS
DO ESTREITO" com a colaboração do cronista social
Carlos Muller, apresentará, num desfile de encantamen
to e beleza, trajes típicos das mais diversas nacões de
mundo, apresentados na passarela, POr gestís seu horí.
nha s da nossa melhor sociedade.

As mesas já estão. à venda.

A 1 U G A-S E

VENDE-SE

CENTRO

CAPOEIRAS
MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno
COQUEIROS
Rua Des. Pedro Silva
Terrenos
Rua Juca do Loide
Terreno
BOM ABRIGO:
Rua Ipanema
Casa lverâneio) _

ENSEADA DE BRI'l'O::�
Praia de Fóra

'

Sítio e/52,OOO mz

Uma confortável casa à rua 'I'ravessa Adelaide n.o 1,
perto da Assembléia Legislativa. Tratar na mesma.

Rua Oons. Mafra
Casa

ESTREITO
Rua A-racy Vaz Callado
Casa
Balneário
Terrenos
Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rua Apiai
Terreno
Rua Portella
Terreno

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

'DARD VANGUARD ano 1950 quatro portas, parte me

cânica 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

tu dado o financiamento de uma parte. Negócio interes
sante e de oportunidade.

Tratar todos os dias úteis pelo telefone 31-91.

BELISSIMO TERRENO
V' E N D E - S E

Vende-se 1 (um) excelente lote de terreno, medindo
10x23,70, .situado no aprazível bairro de Pedras Gran
des, nesta Capital, 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, todas elas de bom acabamento. Esgoto,
água ,e luz. Trata-se de excelente negócio, não só para

aqueles que desejam construir, como também para apli
cação de capital, pois a valorização é realmente espan ,

tosa ,

Informações: Dias úteis � das 8,00 às 12,00 horas
c das 14,00 às 18,00 horas, pelo telefone 31-91 - fóra
desse horário - telefone 34-67.

Rua AHamiro Guimarães;
Esq.
Casa

Rua Tiradentes Esq.
Casa

Rua Almirante Alvin
Terrenos

Rua Brig. Silva Paes
Terreno

Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

Avenida Mauro Ramos
'I'erreno

AGRONÔMICA

Rua Alm. Carlos P. Carneiro
Depósito

-

Rua São Vicente de Paula
Casa

ALUGA-SE

CENTRO
Rua Conselheiro Mafra
Sala Ampla p/ Escritório
Rua Gerõnímo Coelho

.
-Salas p/escritório
,�""""
Rua Alvaro de Carvalho
Sala Comercial com Insta-

PROCURAMOS PARA ALUGAR CASA RESID1!:NCIAL
NO CENTHO - ALUGUEL: CR$ 9.000,00

(ou a combinar)

COMPRA-SE

CENTRO:
Compramos Casa de !'lOO. 000,00 até Cr$ 1.500.000,00

INFORMAÇÕES DETALHADAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Schmidt, 0.° 37 - Sala 2-A

� . .

t�,,"",,-,__I
W �UA FELIPE SC'tG4IOT. :n�,GI:I 2A-Ed SAO 1,,.1,111

.: -'�.�---------------"------

, >

_':,'
•

'1 � .. '

J� TEN�S LLUQ[ -1

=$,' GQij bQtfl�FESTIVIOAOf
_Mê.� dlL..

O U T"U R R O
Dia - vinte e três - Disco Dance corn atracões

e apresentação da Miss EI Disco Dance .

Dia - Trinta - D'isco Dance com atrações. ..

,.

PROGRAMA DO MES
O U T lJ B R O

DIA 23 (Domingo) -

Encontro dos Brotinhos
DIA 29 (Sábado) -
Soirée em benefício da So ciedade Amparo a Velhice

Apresentação da Cantora '�ANA LUCIA".

i�"">
DIA 30 (Domingo) -

Soirée - desfile Bangu Jos Comerciários.
, b.
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Clemenciano Bernasque

curso sinuoso do f\.raguáià, a

descer cantando em feito ·cre Creio em ti, Fernão Dias Creio na eter-nidade" de
Paes Leme, fantasma envol, i pedra da tua benção.
to em couro, de pé no dor-I Creio em U, -jesus do Cor-
SO dos Andes contemplando cevado. .

n alvorada de uma Pátria, � E que assim seja."
surgindo da baixarla 'Plrati- (do jornal ESPERANÇA)

REVISTAS DANOSAS INSULTAM A IMPRENSA
Disse o Cardtal 'elo Rio, deras. Igualmente a Asso_

Dom Câmara, que Q Brasil i cíaçâo" Brasileira 'é.e Rádio
está de parabéns. E isso pelo i (ABR) ( taxou de "insulto à
acerto da imprensa, com as Imprensa Brasileira" as pu
autoridades Jna campanha blicações escandalosas de
de moralização da propria onde- "vadado em péssimo sUMA GRAÇA ALCANÇADA imprensa De fato Os homens tilo e na pior I'_

.

' "

"

'

inguagamPELO SAGRADO CORAÇAU de bem, os brasileiros que tem escorrido Um, caudal d�DE JESUS DA CATEDRAL amam sua pátria, os homens imoralidade com ,graves eDE FLORIANO'POLIS. d'e imprensa e govêrno, OE damosas repercussões na
sacerdotes e' pais de família consciência popular".
Se insurge- veementes con- Mas, o mais vibrante e ra,
tra aquelas publicações in- dica I pronunciamento fê-lo
decentes e satânicas que vi- a AsocLação Brasileira de
nham vasculhando 'a íntímí- Imprensa (ABI) "De Irn-
dade de homens públicos, de prensa diz o manifesto �

vedetes da Rádio e ,TV e de nada tem tais papéis que

7,30 pessoas de algum dinheiro e �e d�stina9 CKclusivamente

I renome. a dívulgaçã., grosseira e
As autoridades foram enér., sensacionalis,ta de VICIOS,

gicas desa vez !Os três prín- 'perversões e toda a sorte ele
cípaís- responsáveírí, al.m de imoralidades. As revistas d�
expulsos de outras assecla- Chantagem e ,cl�esonra devem
ções, foram' excluídos do desaparecer do nosso meio
quadro dos servidores do para sempre, e processados
Estado, cargo, aliás, conse- os seus responsáveis. Volta a

guido sem mérito 'fiem COB_ ABI a; apelar para que se
curso nenhum e a que com- congreguem' todas as" forças
pareciam apenas para assí- sociais -,a fim de que uni
nar .0 ponto, ,l'l'�nhum dos dlos e VIgilantes, 'ãf;;;61• mais
demais servidores. reclamou permitam o naSçi.Jl1,emo,

"",-"�

".-\,�� ( co.n�ra a expu�sbo. Pelo con- p�ncipalmen.te CJ.Ulirido se me-

C O N T I N E N T E It.rano,
em sassao do conselho, dita em sua ação .Junto à

i deliberativo Os tres mil asso; juventude e a família."
6,00 horas: Capela Bom Jesus

.

'I ?iad?s �a'Di�estara� sua, Continuem as �tol'idades
7,00

hor�s:
Igreja Nossa Senhora de Fátima ,InteIra sohdanedade as carn- a campanha e estendam.na

8,30 hor s: Igreja Nossa 'Senhora de Fátima I panhas moralizadoras e con-
I rigorosa por todo o Brasil!'

9,30- horas' I�'eja Nossa Senhora de Fátima I
clamaram toda<a comunída, I Passem Os policiais a vassou,

19,00 horas: Igreja Nossa Senhora de Fátima _

'd'e carioca .�. se unir em prol: ra pelas bancas de tlM"a a

18,00 horas: �pela de Coqueiros de um aprímoramento dos parte! (Alargue! a Impren.a
LO,OO horas: };-0 e 3.0 domingo do mês: Cap. Serra'ria Jornais e revistas. essa [Campanha necesária em

10,00 horas: 2,° e"4.o domingo do-mês: Cap. Capoeir-as O Sindicato dos Dístríbuí, .benefíciQ._de si mesma e por
19,00 horas: 1.0 e 2.0 domingo do mês: Cap. Itaguaçú I dores e Vendedores de [ornais um Brasil melhor.
19,00 horas: 2.° e 4.0 dOrn-ÍJ:!go do mês: Cap, Barreiros. I e revistas foi dos primeiros I

------- a apoiar as medidas; sanea- Frei Clarêncio N tt·eo I, O,F.M,.

diamantes, os longíquos con

fins dia serra das Vertentes.
Creio nas tuas montanhas,

filhas dispersas da cordílheí.,
ra andína furando o cariz do
céu com a ponta das Agulhas
Negras do Itatíaía.

.'

Creio nos teus pampas

verdes, cobertos com a tua

própria bandeira, como si
Deus quízesse esconder na

reserva do teu solo, a -reserva
das nossas esperanças,
Creio na alvura, das tuas

praias, pontilhadas pelos ca-

HORARIO DE MISSAS AOS DOMINGOS

NA I L H A

Catedral - 6 - 7 - 8,30 - 9,15 - 10,00 - 19,00 horas
São Francisco - 7 - 9 - 11,00 horas
Santo Antônio - 7 - 8,30 - 19,00 horas
Colégio Catarinense - 4,30 - 5 - 5,45 - 6,30
- 8,30 - 18,00 horas
Rosário - às 19,00 horas
São Sebastião - 6,30 horas
São Luiz - 6_- 8 - 10,00 horas

Conceição - 18,30 horas
Asilo de Mendicidade - 6 - 8,30 horas
Asilo de Orfãs - 6,30 - 8,00 horas

Nossa Senhora do Parto - 8 horas

jSaco dos Limões - 7,30 horas
José MEfi1des - 8,00 horas

Menino/ Deus - 5,30 - 8,00 horas
Monte ,8-errat- ---19,00 horas
Prainha - 19,00 horas

NO

------.-----------------------------" --------------------------

temos
comp-Ieto estoque

de pneus
rírt$fOnt

COlO

que lhe asseguram
maior quilometragem

por cruzeiro!

VISITE-NOS:
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

GERMANO STEIN S. A.
Rua GonselílBlro Mafral 47 � Tel; 3451 ,� Florianópolis - Sls. Catarina

':;"""

• • • • • • • • • • • • � • • • • • • • • • • � • • • � • 6 � W • •

vôos diários

direto aPôrtoAlegre
Uma novo aeronave da VARIG, com novo classe e novas corocteristico s.

Maior pceêncio. maior velocidcde. maior confôrto!

I'

Vôe num grande ovioo com

pequeno despesa: No
novo SUPER 46 C - aparelho da mesmo

oolegórlo do CONVAIR
e SUPER CONSTEllATION
Você faz um vôo econômico
com tarifa reduzida!

.

,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�"."' >-'

':�,�VAAIG
Tradicional cortesia - O melhor serviço de bordo.

Exposição de Trabalhos
-

.Manuais .

Abertura Simbólica da II Ex postção
ba.

representante do Exmo. Snr. J A renda ,desta II Erposiçao'
Comandante rio 5,0 Distrito viza obter recursos para
Naval. . I manutenção do segundo Am-

-

I b 1 t'
. . , ... I d

C 1 b ' r m até o pre-
uia 01'10 que sera insta a o

o a Ola a
, I E t 't

."

f
.

sente dando a II Exposícão ] no ss rei o, POIS, ja unciona

.' .

d juda Cl'l's-ta� I um Alll1bu�altóril() nesta ca,
o rnaximo e a ,.,'
representada em Trabalhos, pítal, HOJe, com� em

_

1955,
nf ".oCI· naram e doa quando no Estreito nao ha-

que co 0- o
.

',. "h
ram as senhoras evangélicas

via nen uma organização
elas denominações Adventís- hospitalar, pensam. merecer

aquele sub Distrito de Ca-tas Assembléia de Deus, Ba- , _

tísta, Luterana, Preblsterla, pI,tal _,eSP;cial atencão, tal o

Da e Prebistsriana Indepen- 'I
numero e _pessoas pobres

, .' . que necessítam 1c]le ajuda.dente ,I esldente , em Flona-,
Ali' 1957 f' ri írídnópolí E teM, P Ih as, em

, OI arrquírí a
,

,s: s r 0, a oça, I' uma vasta área ode terrasTl'es RIachos Ganchos Ita,
dlfí

-

"�H
/ .t-"l'. ,," '; para e I Icacao ......... bSPl a

JlauJ Blumenau,' Porncrode.v .

"

."
JI,' '11 S- F'

.

d I DIto terreno que vale hojeOInVI e ao ranCISCO o .

d doí
. �

S I T b' -

L' J I mais e OIS milhões de cru,
u , u ara0 aJes oaca., I. ..

, , "zelros, la se acha, integral-
mente pago,

Possivelmente ,no próximo
ano, será lançada a pedra
func]'amental ,d'a MaternIdade
e Hospital Evangélico do
Estreito.

A diretoria da Associl8,çao
Evangélica Beneficiente de
Assistência Social ,responsá
vel pelo empreendimento,
continua ape1ando para os

corações bem formados a fim
de que façam ofertas Igenero-
3aS.

Teve lugar, dia 20, às 16
horas no amplo salão térreo

I do prédio do IAPC, à praça

i Pereira e Oliveíra', a aber
tura da lI! Exporição de Tm

I balhos Manuais reaílízada
por senhoras d'�oS diferentes

danomlções evangélicas que
trabalham em Santa Cata"
riria.
'A solenidade foi muito

concorrida.

Após ligeira alocução 'pelo
pastor Eny Luz de Moura, o

pastor João Poe orou aDeus
l' ,

em sinal de agradecimento
por Sua ajuda.
A seguir, o laço ,dia fita
simbólica foi desatado pelo

\...'

Uma Vista ªos Trabalhos El'postol>

'(s. MADEIRAS PARA �
CONSTRUCÃO

IRMÃOS BITENCOURT
(AlI BAD""Ó . rONr loa7

, AlfTIG.O OIPÓ�ITO tlAMIANI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·DR.

ehal Gama D'1i1oa D,O UI - Tel.
'120.
.'

DR. AYR'l'ON DR OLl

\-' VEIRA

DOENÇAS DO rULRlo
- TUBERCULOSlI _.

CODIUltór10 - Rua "llIpt
Schmldt, 88 - Til. '801.

"

florirlo: dai 14 !LI 111 lI.or&l.

Re.ldêDcla - 'tUpe SOh.IIUdl,
11.0 117.

DR. ANTONIO ,\tuNIZ DE

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGU.
ORTOPIilDIA

Consultório: João Pln,o, 14 -

I
Consulta: dai 16 à. 17 nor.. , 111'_
rtamen te, ldeno. ao. I,balto•. RI
Ildêncla: BoCal\1,a. 186. Fonl .714_

DR. WALMOH ZOMEH
GARCIA

Dlplomaclo pela FacUlclaa" Naolo_
Dal de Medicina da Unlv"".laaal

da BruU

Ex-Interno por concurso alio ••,.r_

nldade_Elcola. (S,rv.IOo elo prof.
Octávlo Rodrlguel Lima). -lIx
Interno do Serviço ell Cirurgia elo

Hospital I.A.P,.IiI.T.C. ela .RIo di

·Ianelro. Médico elo Bo,pU.) d.

Caridade e ela M.tlrnldioOI Dr.
Carla. Corrê •.

DOENÇAS OH SlINHORAS
PARTOS.- OP�RAÇOIS -

PARTO SEM DOR pelo m"ol1o

pslco_proflIatlco
Conaultór10: Rua J'Oão pln� n. lO
da. 16.00 à. lS.00 bar... A. tina.

I com hor.. m.re.ou. TI1.ton.
80alS - Re.l<1êncla: Rua Glnetal
Blttencour' II. 111.

DR. LAURO DAUHA
CLINIC� ••QIi

Especialista .m mOlél'lU .1 ....
nnores e vlal urln,rIu. Cura ra.
11cal ,ou IntecçÕeI agudu I ora
nicai. do aparêlho genlto_urln6r10
em ambca o. &exo.. Do.nou 40
aparêlho Dlga.tlvo. 40 .'-'•••
nervoso.. Hor,rlo: 10� ... li •

21fr.. à. fi boral � CODlUlt6rlO:
Rua Tlradente.. 12 -' 1.0 aJl4lr
_- ;;'one 3246. R••ld'IlO1a: ...
},acerda Coutinho, 11 (Chiou...
Estltl.nh. - 1'011. IN'.

Dr. Hélio Peixolg
ADVOGAD.O

Dr. Helio Freílas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA _,ICLINICA GERAL
Consultório: Rua CeI. pe-!

dro Demoro 1.627 - Estrel· I

to, das 16 àa 19 bor� (a.o la-
I

do da Farmácia do Canto).

Res.: Santos' Sara1va, 470

_ Estreito, -;- Fones 2322' e

&3fJ7.

DR .. HUBI GOMES

MENDONÇA
II.DICO

.

Pré-Natal - Partos - Ope
rações -...Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Rcsidêne1a:

Rua Gal. Bitte.ncot:t!'\ n. 111.
Telefone: 2651.
Consult6rio:

Rua Felipe Sehmldt a. l'l.
Esq. Alvaro de Canalll••
Horário:

flas 16,00 às 18.00, dlarla-
4r1ente eJCretc aos 8ãbado..

OH. NEWTON D' AVIL"
CIRURGIA GIRAL

Doençal de Senhoru - P.looto

logla - IletrIcldld. .'dIOI
Conlultórlo: RU. Vlo'or ••1-

re1l61 n.o 28 - Telefonl 1107
,

COillultal: n ... I � boral em 4Ian\l.

R6êlàllncl.: Fonl, 8."'. lua Bl...

J

João Morilz s. ,O.
Oper.oõ_ - Do.nou cI. S.nbo�á.__ 'M. __ .._� ... ,. ,. ..

UI - Clinlc. d. AduHOI

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
;i.,:�:',::�:�::::.:::.: CUNICA DE SENHORAS 1 CRIANÇAS
drade). Con8ultal: pel. manhA no Especialista em moléstia. de anus e recto.Hospital de Caridade. 'A tarell 4...

T'!'atamento de hemorroidas, listul..., ete.15.30 noraa em diante no consuí,

tório. à Rua Nune. Machado. 17. Cinlr,ia a.na..l
esquina da Tlr'dent•• _ Telet. CONSULTORIO: - Eua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

2766. Ra.,ldênclll - Rua .ar.- Estreito

-�---_._---- ,--------

*- 0lJ1lAII7E rooo llfA

/, ", .��_� nos VAPCJOS

'."1D'\"�R-�"t� � ��' �/

iIl- � 4 � �

��, ?J'
M;. _---- ....�

DENTADURAS INFERIORES
MI!:TODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS l(HWEIDSON'
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA
RAIOS x - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'OS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS -- das 14 às 18 hora."
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

MATERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERViÇO DE RA'O� X

1�:IJil)!ogistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLl\'EmA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Vesícula Biliar - Rin:;!
Torax - Ossos - Intestino, etc.

Hísterosalpfngug rafia Radiografia Obstétrica
(Gravldêz) - Radiologia Pediátrica.

DISP6E DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUnUDO

ENDEReçO: Rua Irmã Benwarda s/n. ônibus à por
ta (Almte. Lamêgo).

CUN1CA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas eMe,nfais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

-IProblemático Afetiva e sexual

Tratamento pelo Eletrocboque com anestesia -

Insulinaterapia - Cardiozolorapla - Sorioterapta e :
Psicoterapia. .:Direção dos Psíquíátras -

�.:DR. PERCY JOAO DE BORBA •
DR. JOS€ T",-VARE:S IRACEMA.IDR. IVAN aAST03 DE ANDRADE

•

:
:1• (Praça Etelvina Luz) � !!·····..·•............·······...····�···..�I

,·····..·,·················..

···············1·/ .

SIUDIO JURíDICO
Maurlclo dos Re1s - advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina"

Correspondentes: _

INGLATERRA BRAS�

-: ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

• ARGENTINA SAO PAULO
EscritórIo - Rua Felipe • Ed. SUL AMl!:RICA 50 andar.

Scbmldt nO 37 - 20 Andar - : Fones: 2198 e 2681

ISala 4. :. .

ResidêncIa Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 40G.
Telefone - 2422.

I

..

�!rr===�==�==�==�==�===============;=]f
CLUBE RECREATIVO

DE ,J A -N E I R O6
E S T R E I TO'

R"EABERTURA
Programa Para o

Mês de Outubro
DIA 8 - Sábado -

,

Soirée em homenagem à Miss Con ti.
nente e 1.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 _\ Bailede Apreesntação das Debutantes ins_
critas

DIA 29 - Sábado -

Soirée "A Mais Bela Comerciária".
OBS.: __ Será rigoro9amente exigida a

. cal'teira social e. o talão do mês
Indistintamente.

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

de

... SOBERANA" PRAÇA 16 Dili NOVIlMBBO - .SQUIN�
aUA rELIP.II SCIUII:QT

FILlAL "A SAllJ:RANA" DISTRITO 00 J:sr�J:rro - CANTO

APRENDA INGL�S
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42
PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRl7ÇOES

A CARGO DE.

A· G- R I ( O L A BRUNO
HEGISTRO N.O 167 - C.R.E.A. - 10.11 REGIAO - SC.
Rua 14 de Julho, 465 <Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

DRI LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

•• e ... A-+·.· .......... s;" e p. •••••• \t."""''\'\''#..'\.'t:."" ••"!.'!�

C. K VIE'GAS ORLE

Advogado I

ED. ZAHIA. 2° ANDAR TELEFONE, 2248

-

• �ROUITETONICO
• ·TOPOQRAFICO
• D_E--PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TiMBRES,

Escritório de Advocacia
RUli Felipe Scbmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garlbaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evllásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas c1vels, comerciaJs, crimi
nais e fiscais -_ Administração de bens - Locação e ven
da de Imóveis - Naturallzaç�o - Inventários - Cobran
ças - Contabilidade: escritas, balanços. anãllsep � perteiaa

y.orTORA "O F.8TADO" L rDA

Kua .CoueJbelro Mafra, 110
I'eíerone 3022 - C·xa. Postal 189

I:Dderêço TelelCrÁfico �STADO

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

Servindo especialmente para Escritórios,. Gabinetes
Dentário, Cónsultório, Fotografo, etc., SIto à Rua

.João Pinto, 9 - Sobrado.
Tratar à Rua 'I'Iradentes. 12 - 1.0 andar ou pelo

Telefone: 3756.

DIR.lTOR
Rubelll de Arruda Ramo.

G K R E·N T.

OornlDIlo6 Fernandes de AQ U 1110

.� c.,

RBDATORES
Osvaldo MeH() - Flávio Alberto de Amorim -, And"
Nilo T'adasco -- Pedro Paulo Machano - Zury Macha'
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzl

COLABOHADOHItS
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabrat
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Ji'of. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvana] - Prof.
Manoelitc de Orn el las - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lariga - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima.
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PllBLIC.lOADI
Osmar A. acnnndweim - Aldo Fern�ndes - VlrgUio DiU
- Ivo }rrutuoso.

HIPR.8.NTAl'IT.

U:epruulaç6_ A. 8. Lua LU..

RIO:- Rua �na.ol Da.tu " - .... "_4.,

T.t 116114
's. Paul. Mua Vlt6ria 167 -- �<I>.. l .. -._

TeJ. I i-8'"

s.:rvlçe TelelTAfJco da UNIT.n PR.SS lU-PI
AGtiNTES II COHRJlSPO!-iD.NT.e

�. T!>dol ... unleJpJo. r' >4ANTA CArARIN A

ANUNC_J8
M.od'alllt" riUllnlo, d. acordo C'." ,. ta".'••• "'iror

,
.

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respousahiliza pejos
eor« eitos emitidos nos artizos assinados.

Com grande Cacilldade de pagamento, vende-se lotei

a longe prazo sem juros, sitos á rua Lauro Llnhares, prõ
xírno a PenitenciárIa. Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 30a

Fon e 2391 e 3426.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidade
.

BORDEN AIRO'rOR S. S. WHITE
Consultório e Residência:

Rua Jerônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225
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 FLORIANóPOLIS, em Março d,e 1961.
" ..

No momento está em estudos de sua espeCialidade
em CURITIBA. Onde está atendendo seus clientes em

seu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON·

JUNTO, 2U7 - EDiFíCIO' JOÃO ALFREDO CURlTIBA

Rápid,o �rBARRIGA VERDE" SIA'
Transporle de Cargas

x x' x

Em Organização
Tráfego Mútuo com o "Tl'anspo.rles Osni" e

"1'l'ansul'co - Tl·ansport.es Hodovj�rios"
Matfiz

FLORIANÕPOLIS
FiUal
SAO PAULO

I Rua Anbáia .n. 740
Telefone: 52_74-79

Agência - SÃO PAULO
Rua Itarlrí n. 61
Telefone: 9-37_84
End. Tel. TRANSVERDE

Rua Fco.o Tolentlno n. 11

Telefone: 34_90
Caixa Postal n. 511

End.·Tel. 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 (FIUal)
CRICIUMA
ARARANGUA

Atendemos as. seguintes praças: Biguaçú, São José,
São Pedro de AJ-cântara, Palhoça, Aririú, Santo
Amaro da 1ll1pel'atl'iz, Bom Retil:o, Urubici, São Joa�
quim, Paul,o Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri�
ciuma, Araranguá, Lajes, Campo Grande, Teófih'i .

Otoni, Teresópolis, Nanuque e Pôrto Aleire.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'não escutou bem o aviso,
I sentou-se e Indagou- "Co

lmo"? O velho respondeu
Quando Napoleão em 1806,' '·Verde."

depoIs de sua vitória contra I - - - - - --

a Prússia se achava no Passeando pelas ruas de

palácio real de Berlim, con,
I
Copenhaguen, dois soldados

denou a, morte o Conde Hatz- americanos entraram em

feIa, uma carta, "conspira- :uma il!reja, quando Se c.ele

dora" havia chegada às suas brava uma míssa. Como eles

mãos altamente compreme- 'não entendiam nada da, prá,
tedora contra o Conde. A I

tíca que era feita em Iín

esposa 'do eondenado foi ao
I
gua dinamarquêsa, Iímíta,

nalácío pediu uma audiência 'vam_se, a imitar os outros
" I

e solicitou o perdão ao Im- presentes ao culto. Assim,
perador. Mas Napoieão mos- quando estes se levantaram
trou.se duro e, passando a 'juntamente com o outro, fi
carta á Condessa, lhe dísse: cando de pé ao seu lado. E'
"Leia e veja se é possível que Se realizada um, batismo

perdoar a quem conspira as-
.

e o pastor tinha solicitado
s1m contra mim" Enquanto ao pai da criança, para se

';:�n�!\ �::e��:�o :�:��e:��I'l�vantar.-.-----se no' fogo da mesma. A du, John F. Kennedy, o jovem
uesa a�roximou-,s�:, com (an�i.dato á presidência

.

da

um movímento rápido, lan América do Norte tem SIdo'

çou O documento compro- :alyo de muitas chalaças e

metedor nas chamas.. Sem ditos picantes devid'o à sua
I N I

id
" 'A .

mover um J;llUSCU o, apo, pouca I ace. ssim, numa

leão viu o fogo consumir o recente reunião de'memoras
papel El.e sempre gostou de: do partído adversário, em

gestos assim imponentes, 'Iowa, um dos presentes con
Voltou-se para a Duquesa e 'tau a seguinte píada : "Papai.

bei/Jou_ilhe a mãol sorrindo. ,Kenned'y, 200 vezes míhoná,
Ela sabia que isto significa- rio, pergunta ao seu filho:
va o perdão dia marido. I

John, meu querido filhinho
- - - - - - - I já Pensaste qual o emprego

Num exame o conhecido � que escolherás mais 1;.a,rde?'
químico Willstatter pergun, I

"John: Naturalmente, papai
tau ao candidato "O que é quero ser prerídente ãa Re
As 2,03?" O aluno indeciso pública. "O velho Kennedy:
'gagueja: "Sr. Professor es-. "Sim, já sei. Mas o que pre
tau com ela na ponta da tendes ser quando fores a,

língua, um momento." W}lls_ dulto?"
tatter lhe responde com ar

I
- - - - - --

sarcastico: "Ent�o despeça-
.

"Paulo, esta noite pronun
se �os seus quend'os, porque caste no sono por diversas
a solução é Arcênlico" I �eze.s. a �alavra Ana o que.
------- slgmflca IstO?" Paulo: "Que-

Em perlim, po rocasião -.de :rida, é o nome do anima!
um concurso de beleza, hou- que ven'!!eu a corida ontem.
ve um "teste de inteligên_ IEsqueci�me de te dizer que
cia". Uma das concorrentes, ganhei 1.000 cruzeiros. A me
quando lhe perguntaram o I tade é tua". Paulo foi viajar

_�que -fazia de mªnh�., a-o en- depois, quando voltou, a sua
trar no escritório de seu .tsposa lhe entrega uma car-
trabalho, respondeu: "Eu ta, dIzendo: '''Aqu i' chegou
abro a .porta,". esta carta. A égua Ana es-
-----__ creveu."

por Walter Lan.ge
N. 175

Na cidade suéca Bornskog,
o sacertote retomou- a pala
vra ,Q'epois de sua prática
costumeira e disse: "Observo
que os meus ouvintes estão
um ,tanto preocupadós, eu

posso (Ustraí_Ios, inform:a,�do
que aI:abo de saber, por in
formação do ,sacristão, que
nosso team de foot-ball no
jogo contra o de Tengsund
está vencenô;o po� 2 a O e

faltam 5 minutos para o tér_
mino da partida."

------

Só as modernas manias
de comer são as consequên
cias de es!ômagos arruinados
e intestinos doentes, diz o

londrino, prof. Dr. RayWorth.
"Comer de boca fechada, pa_
ra não fazer barulho e ou_

,tros métodos ex�gidos pela
"boa educação", fazem com

que se engula a comida sem
a masti.g'ar convenientemen_
tt. eHnrique VIII tinha um

estômago saudável, por_
que. .. ,a rrotava sempre!"
(Bom proveito para. quem
quizer seguir êsse conselho
do médico londrino... mas

longe de mim!).

"Cuidado" disse um� velho
a uma senhora quê! quer�a
se sentar num banco recein
�pintacJo. Mas elaera )3uvdla

- ,

''1'',

DOENÇAS DO CORAÇÁO
-....".1."_ .

•

TONICARDIUM poderoso cal'diotônico_diuretico é
ina.vddo no tratamento da Artéria Sclerose, disturbios de
Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.

TONICj\ROlUM O TÔNICO DO CORAÇAO

SERVICO 'MILITAR
INFORIAÇÕES úTEIS

CONVOCAÇÃO DA CLASSE DE 1942: - Segundo
Ja noticiamos os cioda'dãos nascidos em 1942, deverão
servir ao Exér.cito, MarMi'ha ou Aeronáutica, no próximo
ano de 1.961.

,
- Os que ainda não se alistaram deverão fazê-lo

quanto antes, no 14.° B. C. ou na 16.a C. R.
- Procurando 'ifundir estas informações, visamos

o conhecimento da 'Lei do Serviço Militar em seus pon
tos principais, dos quais o fundamental é.o àrtigo 140;
cujo resumo é o seguinte:

.

Artigo 140 - Nenhum brasileiro, entre 17 e 45
anos sem estar em dia ,com o Serviço Militar poderá:

�) - ser nomeado funcionário público;
b) - ser empregado em Institutos, Autarquias,

Empêsas Oficiais, etc.
.

d) - assinar qualquer rontrato uom o govêrno;
d) - obter passaporte;
e) - obter licença para qualquer Indústria ou

Iprofissão;
f). - obter carteira profissional;
g) - matricular-se em qualquer Estabelecimento

de Ensino.
BRASILEIROl SERVIR À PATRIA NAS FôRÇA\S AR

MADAS, É O TEU MAIS NOBRE DEVER CíVICO.

/-,'

J'

ENCONTRO COM ANA LÚCIA

COMPRA·SE
UMA CASA OU TROCA-SE POR TERRENOS

NO VALOR ATÉ 1.000.000,00.
TRATAR PELO TELEFONE 3297

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS
TRiAS GRÁFICAS DE FLORIANóPOLIS

Séde na Rua Victor Meirelles, n.? 18

.EDITAL DE RETIFICAÇÃO
Pelo presente, fica retiifcado o Edital dêste Sindi,

cato, publicado no Jornal O ESTADO, edição.do dia
18-10-60, convocando seus associados para a eleição de
Delegado-Eleitor, cuja data é retificada para a do dia
28-10-60, no mesmo local e horário do Edital anterior,
de acôrdo com o artigo 3.° da Portaria n.? 216, de 6-10-
1960. Florianópolis, 22 de outubro de 1960.

,

Dibo Elias - Presidente

CORAL DA FACULDADE DE
FILOSOFIA

A Faculdade Catarinense de Filosofia, por inter
médio do seu Centro Acadêmico, fará realizar uma apre;
sentação do Coral da Faculdade de Filosofia do Rio
Grande do Sul, no dia 1.0 de novembro, às 20,00 horas,
no Teatro Álvaro de Carvalho.

O Coral dos estudantes riograndenses, pela alta
técnica alcançada, tem merecido os mais altos elogios
da crítica especializada. A sua apresentação em nossa

Capital, espera-se será revestida de enorme sucesso,

É o seguinte,' o programa de Concêrto, para o dia
1.0 de novembro:

'

I - PARTE
- Bonjour Mon Coeur - Orlando de Lassus
Pase El Agua - Antônio do século XVI
S O Wunsch Ich Ihr - Melchior Franck - Século XVI
Me Mois De Mai - Clément Janequin - Século XV
Porq Me naõ Ves Joanna - Anônimo Português do

'Século XV
Canto Carnacialesco - Giovani da Nola
Triste Esta La Reyna - Anônimo

Século XVI

My Bonny Lass - Thomas Morley
Vento Que Passas - Bruno Kief'er (1958)

II - PARTE

Espanhol

Zorii Seceratorilor - Mauricio Mendelsohn - Canção
rumena

Old Folks At Home - C. Foster
Os Olhos da Marianita - Chailley (harmonização) -.

Folclore português
Remeiro do São Francisco - Villa Lobos (Harmoniza

ção) Folclore do São Francisco
Mineirinha - "Carlos Alberto Fonseca (harmonização)

Folclore mineiro

Ay Aguita De ,Mi Tierra - Folclore Chiléno
Tajapanema - Madaleine Ruffier (harmonização) Fol

clore amazonense

Mi Caballo - Folclore Chileno - Arranjo de H. Villal'»
ruel

Olhos Azuis São Ciume - Chailley (harmonização) -
Folclore português

Beira Mar -, Esther Scliar (harmonização) - Ponto
de macumba.

Minislério do Trabalho, Ind. e Comércio
Edilal de Convocação

o Delegado Regional do Trabalho em Santa Cata

rina, pelo presente Edital, na forma do estabelecido no

Parágrafo único ,do artigo 10 da portaria 216, de 6-10-

1960, convoca os Delegados-Eleitores para a eleição dO$
representantes ,classistas nas Juntas de Julgamento e

Revisão, efetivos e suplentes, das categorias profissio
nais e econômicas filiadas ao LA.P.C., LA.P.L, LA.P.

T.E.C., LA.P.M. e LA.P.B., a qual será realizada no 'pró
ximo dia 4 dEj novembro, s'eparadamente para ,cada ins

tituição de Previ,d'ência Social, às 9 horas, na sede da
17.a Delegacia Regional do Trabalho, sita à praça Pe
reira e Oliveira, edifí,cio IPAlSE, 1.0 andar, nesta Capital.

Outrossim, comunica que as eleições para membros
do Conselho Fiscal e Conselho Administrativo junto ao

LA.P.E.F.E.S.P. será realizada, ,com a participação dos

respectivos Delegados Eleitores, na próximo dia 9 de
novembro na ci,dade do Rio de Janeiro, Estado da:
Guanabar�.

Florianópolis, 22 de outubro de 1960
HÉLIO DOS SANTOS

Delegado Regional do Trabalho

AOS CORTUMES -

MATADOUROS E FRIGORíFICOS

Grande Companhia est.á inte�'essada em adqui-

rir, por contrato: Tendões, aparas de peles,

ossos e nervos, de bois Ou porcos. Escrever

para COBRAGE Caixa Postal 2872 - São

Paulo, fornecendo detalhes de quantidades e

lll'eços.

Juizo �e Direito -�a Comarca �e São José
E assim será o dito imóvel
arrematado a quem mais der

e maior lance oferecer além

do presente edital que será
afixado no local ,de costume.
E para que chegue ao co

nhecimento público, se pas
Sou o presente edi,tal; que

será publicado uma vez no

"Diário da Justíça" do Esta
dia e 2 vezes em outro jornal
d:e maior circulação. Dado 'e

pasado nesta cidade âe São

Jos�, aos dezoito dias do mês
de outubro do ano de u� mil

novecentos e sessenta. Éu,
Juvenal Fontes Domingues,
escrivão que mandei dattlo,
grafar e subscrevi.

Edital de Praça, com o
-

com 'terras de Emília Si1vei-
prazo de 20 dias. Ira; fundos, ao norte, onde

O Doutor Aderbal Alcan- também mede 600 bsàças, e

tara, Juiz 'de, Direito da Co- confronta com ditas de Joao
marca de São José, Esitado I Jacó Silveira; 'pelo, lado res
de Santa Catarina, 'na for; te, mede 30 braças, onde
'ma da lei, e1;l:::,.. confronta com terras, 'Ce her.,
Faz saber a qu,ntos o deiros od'e, Otília Silveira e pe

presente edital de primeira 10 lado oeste com as mesrêas

praça, comi o prazo de vinte 30 braças, ':onfl'ontando com

(20) dias, virem ou dele ditas de Domingos jaco Si'_
conhecimento tiverem, que veira. Dito terreno é desma
a resuerímsnüo de Antonio tado e não possui ,a,ceSsõe�'l.
Paulíno da Silva,

.

arrolan., E' o saldo, do terreno que
te dos bens deíxados por coube por morte de Martinha
morte de PAULINO PEREIRA Maria Dutra, conforme cer

DA SILVA por seu advogado tidão d'e pantilha transcrita
, ,

legalmente habilitado, Dr. no Registro de Imóveis de

Paulo Felipe, o of'ícíal de São José, Livro n.3_I SOO' o

Justiça servindo de pregoei- n. 4.812, avaliado por cr$ ....
1'0 dos auditórios, deste Juizo, 6.000,00 seis mil cruzeiros).
trará a público pregão de

venda - arrematação pelo f N [S't'l�preço da avaliação no dia 14 ODREJ A� O IA�
de novembro i do c(orr'enJtie
ano, às 10 horar, ·na sala das

audiências dêste Juizo, no

edifício da Prefeitura Muníeí

pai, desta cidade, por se

tratar de uma divisão inco-

São José, 18 de outubro de
1960.
JuvénaI Fontes Domingues

Es\c-rivão

(Ass.) Ad1erbal Alcântara,
Juiz de Direito. Está confor
me ti! original afixado. no lu
gar de costume. Dou fé. O
escrivão: Juvenal . Fon�es
Domingues.

Para combater ràpldarnente dores
nas costas, dores reumáticas, levan
tadas noturnas, nervosismo, pés .ín
,:hados, tonteiras, dores de cabeça,
resfriados e perda de energia caesa
dos por disturbios dos rins e da "'e·
xiga, adquira CYSTEX na sua f�'
mácla, ainda hoje. r:YSTEX tem au
x1llado milhões de pessuas h' mais
de 30 anos. Nossa garantia t a J'IÔ
maior proteei" 'moda de um terreno rural

com uma área diminuta,
pertencente ao espólio al�

Ima mencíonado o qual vai
abaixo- transcrito: n. 1 -

Uml terreno rural sito e'JÚ
Fazenda, distrito de São Pa,

do dro de Alcântara, munIcípiO
de 'São José, com a- área de
87.120 m2, com as seguintes
dimensões e confrontações:
faz frente, ao sul, onde me

de 600 braças, e confronta

INSTITUTO D. PEDRO
Cullural - Social

II

INICIAR-SE-Á no próximo mês de Novembro, cur;
sos altamente especializados à preparação de cand'ida,
tos aos exames do Artigo 91 (curso ginásial em 12 me

ses) às Escolas preparatórias de Cadetes do Exército
Aeronáutica, Colégio Nacal, e Escola de Aviação Co�
mercial, O curso ginâsial satisfaz plenamente ao desejo
de você: seja querendo frequentar uma das citadas Es
colas, seja na vontade que você tenha em atingir ou

tras atividades na vida social ou pública e que requei
ram saber e cultura. E através do Ensino ministrado no
Instituto D. Pedro II, você verá garantida a satisfação
de alguns dos seus interêsses, fazendo o curso ginásial
pelo Artigo 9'1. Peça informações na Livraria Anita Ga
ribaldi, ao lado da Farmácia "Vitória", na Praça 15.

'Mucus Dft IISMA
Ataques de asma e bronquite ar
ruín: !? SD3 -r

ú

e e «nrraquecem ()
cors çao. M.n 'n, o dominr ràpída
mente ar .. cr+ses, r �uJpri2ando a
re pil' ão f' ga"antindt "um sono
r,.. n 'lU i lo d sd!? o p imelro dia.
0",. re Mendo o ainda h j '. Nossa

&8.: �l1li8 F a � ua rl1�.ior nrotecãn

·Ivan o Terrivel

REPRESENTANTE
Não permita que,eczemas, erupçõea.
micoses, IIUInchas vermelhas, frlel·
ru, acne! ou "psOt1asls" estraguem
lUa pele. Peça Nl.coda.. ao seu far
macêutico hojl! mesmo. Veja co.....
....od••DI acabá com a coceira em ,
minutos e ràpldamente torna _
,ele m&cla, clara e aveludada. A
IlNla gllra,Oltl. é • "111 lDalOl
�n I
--------------------------------------------------------------------------

A Fábrica de'camisas TRUFORMA precisa de
,representante experiente e muito bem l'elacionado
para representar-lhe à base de comissão no ESTA
DO DE SANTA CATARINA.

Referências indispensáveis.-
Rua Martim Afonso, 192, São Paulo.

'O��Sode
CaJa Popuk do 8rns�

A VOZ DE OURO

1960
pela

RÁDIO GUARUJA
EM ONDAS MEDIAG r 'CURTAQ

.. :
I,

:: I$UMA- VIAGEM AOg Ef!TA009 UNIDOG PELA REAL

li E;TADIA INTEIRAMENTE PAGA POR 15 OIAg

u: 9 CONTRATO EM RADIO t rf;LEVlgÃO POR UM ANO

Ili, AO vrNCEOOf< DA FINAL' .

: I

:.r"Y�S n�j RAptO GUARUJÁ duran+e O
! ij. horáriO comercial
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"�u�a sofrerá uma' invasão em gran�e escala"
NAÇoES" UNIDAS, 22 (UPI) - o ministro de

Relações Exteriores de Cuba, Raul Roa, declarou que
seu governo espera de um momento para outro uma

invasão "com base na Guatemala tO apoiada pelos Es
tados Unidos".

"O governo de Cuba tem provas fidedignas de
que quarta-feira ultima voaram dezoito aviões mili
tares dos Estados Unidos, de Porto Rico à Guatemala,
onde engrossaram a esquadrilha em aeroportos clan ,

destin os", acrescentou o chanceler cubano.
Informou o chanceler de Cuba que o embaixador

da Irlanda, Fredrick Boland, presidente da Assem
bléia Geral, lhe comunicara que a mesa se reunirá
terça-feira, às 14 horas, para tomar conhecimento da

solicitação de Cuba, de que sua reclama cão contra
ós Estados Unidos seja inscrita no temarío. O minis
tro cubano expressou a esperança de que uma maio
iia

,
dos vinte pa ises que integram a mesa - particu

larrnente os latinos-americanos e afro-as iacicos
não se oporá a que o tema apresentado por Cuba seja
incluido no tema rio.

HAVANA, 22 (UPI) � O
comandante William Mor
gan, Ex-pCl,ra-quedist�nor_
te.amerícano que parti;
cipou da guerra' contra
Fulgencio Batista, foi de
tido, sob a acusacão de
conspirar contra o 'gover_
no de Fidel Castro.
Morgan foi detido jun,

tamente com outro coman
dante do exercito, Jesus
Carrera eetavarrr ligados
com elementos contra.re,
volucionarios que' atuam
na Serra de Escambray '''a
serviço de interesses es

trangeiros".
Esperacse nova. onda de

fuzilamentos contra cons,

piradores. Um informante
do palacio presidencial de
clarou que Morgan e Car,
reas serão julgados íme,
díatarnente por um tribu
nal militar e provavelmen;
te fuzilados. O chefe das
forças armadas, Raul Cas,
tro, dísaa que

"
os traido

res serão executados de
joelhos e de costas para o

pelotão de fuzilamento".
Ernesto "Che Guevara

partiu para Moscou à
frente de uma Importante
delegação econômica, e an,
tes de partir não escon;
deu a imprensa que Cuba
deverá enfrentar um dai!
mais graves momentos de

sua história devido ao

boicote' economico norte;
americano, Guevara atír;
mau qUe a proibição nor ,

te-americana de exporta,
ções para Cuba obrigará
esse 11,ÜS a instituir o ra,

cionamento para alguns
produtos e fechar algumas
fabricas. Como se sabe, a

maior parte da Importa;
ção de Cuba provinha dos

. Estados Unidos, do qual
. era uni dos maiores im
portadores da America La,
tina. O presidente do Ban
co Nacional de Cuba acrea,

centou qUe outro grave
problema a ser enfrenta;

.

do é o da colocação do
açucar que será produzído
cem a proxima safra de,
cana, considerando ser

quase certo que os Esta
dos Unidos cortarão as

suas ímportações de açu,
cal' cubano.. '

Guevara declarou, no

entanto, que está confian
te em qUe Cuba saberá
vencer a situação com a

ajuda da União Soviética
e outros países amigos. E�
te é, aliás, um dos objeti...
voe de sua missão, que
além de Moscou, visitará
igualmente Pequim, a Ale;
manha Oriental e outros
países. Guevara acres,
centou que Cuba espera,
igualmente, concertar ím,
portantes acordos econo;

micos com o Japão e a

Alemanha Ocidental.
Finalmente, "Che" Gue

vara afirmou que está
certo de que Cuba sofre,
rá "uma invasão em' gran
de escala", mas qUe os

Estados Unidos não apa
recerão como SeUS auto,
res diretos, mas sim, uti
lizarão, os serviços de ter
ceiros. Trata_se de uma

alusão aos preparativos de
invasão na Guatemala,
reiteradamente denuncia,
dOE! p e la s autoridades
cubanas.

GUANTANAMO
O general David

Schoup, comandante
,Corpo de Infantária
Marinha, anunciou que

o CAFE' DO BRASIL NO CANADA',
De acôrdo com relató,

rio encaminhado ao Insti
tuto Brasileiro do Café,
pelo EL'i:ritório de Propa
ganda e "Expansão Comer;
cial do Brasil, em Mon ,

treal, as importações de
café pelo Canadá, nos três
primeiros mêses dêste ano,
somaram li.864.778 libras,
no valôr de 4.051.003 dó
láree, superior a igual pe,
ríodo elo ano de 1959, quan,
do se registrou um volu.,

"'-'$���

"(ENTRO' A(ADE'MICO XI DE
�

. ,

FEVEREIRO"
"CURSO DE EXTENSÃO

UNIVERSITAR'IA"
O Centro Acadêmico XI de .Fevereiro; promove

rá de 24 a 29 do corrente, nm curso de extensão uni
versitária sôbre "ECOiN'OMIA POLíTICA e DIREITO
JUDICIÁRIO CIVIL" qúe será ministrado pelos Pro
fessores Alfredo Buzaid e Frederico' Marques da' Uni
versidade de São Paulo, Galena Lacerda, da Univer
siClade do Rio Grande do Sul Madalena Girão Barro
so, da Universidadé do Céarã, Josré Pio de Lima An
tunes da Faculdade de Direito de Pelotas e Michel
Rechara da Faculdade de Direito de Juiz rle Fora.

me de 11.354.689 libras,
correspondentes ,

a

4.030.579 dólares.
Várias promoções fo

ram realizadas, no Cana
dá em favôr do café bra ,

sil�iro, despertando ínte,
resee não só do público
consumidor, como tam ,

-bém do comércio, desejoso
de obter informações sô
bre firmas do Brasil, ex

portadoras de café, e cus

to de todo o processo para:
o preparo da bedída, como

a que vem sendo oferecida
'na "Casa do Café", em

Montreal.

Segundo o referido re

latório, durante o mês de

julho último foram servi
das 7.180 xícaras de café,
preparada à _. maneira bra_

sileira, total correspon
dent.e à média de 342 xÍ
caras diárias, em 21 dias
útei�·. Ainda

---

no mês de
julho, 1.661 novos visitan
tes estiveram no "Stand"
do IBC, provando o nosso

café e mostrando-se in�_
ressados na aquisição do
produto, cuja importação
vem sendo intensificada
pelo Canadá, novo merca

do consumidor do café do
Brasil.

XADREZ, JOGO
'REACIONARIO

LONDRES -

- O "Times"
dedica um de f:eUS tópicos
'a saborear a proposta dos
comunistas da Alemanha
Oriental, de transformar
em figuras comunistas as

'tradicionais peças do jôgo
de xadrez, acabando aflsim
com suas designações "mL

litaristas", e '''reaciona
rias",
Escreve o órgão londri

no: "Como pode uma rai
nha de xadrez (mesmo se

fôr chamada de rainha
vermelha) fugir à suspeita
comuni[�ta de que ela
constitui um aüacronismo
reacionário? Reis, bispos e

cavalos, com seu passado,
religiãc e militarismo feu_
dal, não se acham em me

lhores lençói,-,. A úniCa
nota surpreendente na

notícia vinda da Alema
nha Oriental é que ela ti_
vesse tardado tanto em

aparecer. Os grandes mes

tres do xadrez russo de
vem possuir um autodo
mínio de ferro; de outro
modo, ,-,eriam distraídos de
suas jogadas triunfais por
essas desagradáveis e sub_
versivas reminiL'cências da
sociedade capitalista."
"Se a sugestão fôr acei

t.a, a qual poderia cha_
, mar-se "de guilhotina pa

.

ra as velhas figuras do
xadrez", a rainha pas_
sari?, f·egundo nos consta,
a Sl, uma simples mulher
do puvo, e deveria perten
cer à "inteligencia pro
gressista".

-

Seu marido,
também um batalhador da
causa do "'espírito revolu
cionário progressista", f'e_

ria a' encarnação do poder
criador operário, e - é de
crer-Se - com os olhos
cuidadosamente desviados
do bispo, E nem os peões
e[lcapariam à reforma; Se-
'l'iam batizados individual
mente, de mineiro, pedrei
ro, carpinteiro, lenhador,
etc," .

foram enviadas forcas adi ,
eíonars à Base Naval nor;
te-amerícana de Guantà_
namo, provincia de Oríen.,
te, em Cuba. Schoup, que
fez tal declaracão nest.a
cidade, negou-se a dizer
quantos homens foram en ,

viados ou o serão no Iu ,

turo,
'

, Ao i:!e lhe indicar que a

citada base contava em

marco ultimo com uma

força de segurança ínte,
grada por uns 200 a 225
membros da infantaria da
Marinha, Schoup disse:
"Sim, eu diria que conta,
mos agora com mais ho,

mens, mas não pOSDG dizer
quantos. Isso é um assun,
to que corresponde ao -pes,
soal da frota do Atlantíco.
Acrescentou que "temos
suficiente homens para
cumprir sua míssão".
Schoup não disse se por

"missão se referia à defesa
da base contra qualquer
tentativa cubana de ocu

par essa base ou se se re,
feria somente às runcões
de rotina da Armada: O
comandante da Frota do
Atlantíco conrírmou as de,
clarações de Schoup, po,
rem, recusou-se a oferecer
outros detalhes.

CASTRO INIMIGOI DAS LIBERDADES
BOGOTA', 22

'A Sociedade
(A,P.) --;-

tnteraenerí-
cana :cl.e Imprensa adotou

hoje, uma resolução, ':ri�
ticando incisivamente Fi_

M.
do
da

'd'el Castro como ínímígo da

liberdade ( na América e

por transformar o seu ré

gíme em trampolim para
a penetração comunista no

Hemisfério. IA Assembléia
,

Geral aprovou. o relatório
da Comissão de Liberdade
de Imprensa, presidido por
,Jules Dubois, do jornal
"Chicago Tr-ibune",' "Insís;
[tíndo na luta contra o

chefe revolucionário cuba,
no, através da sociedade.

- Jorge ia;yas, diretor do jm
nal "Avance", de Havana,

que se acha exilado, pro

pôs que a socíedade de

Imprensa organize nova

comissão de Idlefesa contra
a infiltração totalitária,
mas não foram tomadas

medidas com respeito à

sua sugestão. Outro dire
tor 'cubano exilado, Enri

que Llaca, do, "Diário ,de

la Marina", declarou que
Castro está jutilizando os

bancos, canadenses como

"única porta os mercados
mundiais" que ainda tem
aberta Cuba, desde' que os

Estados Unidos impuseram
drásticas restrições às ex.,

portações para -aquêle
. país. -\

DUAS .SIMPLES VIRTUDES
CARMELO li'ARACO

Dizem os jornais que a Assembléia Legislativa Es

tadual, está apreciando projetos onerosíssimos ao fu
turo Govêrno do Estado.

Vm grupo de inconformados, pretende agarrar-se

que nem marisco em pedra, aos cargos atuais, ame

drontado com a horrível idéia de passar, pelo menos

_ cinco anos, na Oposição.
Acreditamos, todavia, que o bom senso não faltará

aos dirigentes partidários.
A luta é inglória.
Compreendemos que alguns deputados votem a

favor.
Talvez êles não pretendam

eletivos.
mais oClÍpar cargos

E desejem auxiliar companheiros desesperados.
Dizemos, que não pretendem mais' ocupar carg'os

eletivos, porque. o Po-vo, ultimamente, anda com uma

mania d�nada de mudar.
E êsses deputados, não dispondo, depois de 31 de

janeiro vindouro; das "benesses" da máquina gover

namental, ficarão na rua da amargura;
Seus eleitores, mal acostumados por certo, lem

brar-se-ão do '·panamá" votado no final do Govêrno
Heriberto Hulse.

'

E votarão ... contra.

Vai aqui, portanto, um consêlho aos que se julgam
beneficia._dos pelo "panamá".

No Brasil, embora teôricamente o Executivo fJeja
um Poder de valor igual ao Legislativo e Judiciário,
léva uma vantágem ante aos d(}is últimos.

É e.le que nomeia, prende e. " paga.
Os projetos poderão passar na Assembléia.

Quando porém, subirem à sanção do Executivo ou

depois, quando de sua concretiz�ção, aí é que iremos
ver de quantos pauS' se faz uma canôa.

Acreditamos que o Sr. Heriberto ...
Hulse não os

sancione.
Sua Excelência, - tão criticado por certos ude

nistas por não ter colocado o Erário estadual à dispo
sição da po>liticalha - por certo não desejará obscure
cer o seu austero nome, depois de haver' ocupado o

cargo máximo no Estado.
Mas', se por desgraça, isto a(�ontecess'e, temos a

certeza de que Celso Ramos não irá pagar os projetos
indecorosos.

Não era sem ràzão que alguns udenistas diziam

que Celso Ramos tinha "cara amarrada".
Que era "homem duro"
Que não sorria pOr qualquer dá cá esta palha.
Ora o Povo preferiu um "cara amarrada" a um

"vovô ri�onho", com a devida vênia. do Padre Godinho.
E vai daí, o Sr. Celso Ramos, fazendo jus às afir-,

mativas da V.D.N., irá, por certo, imitar o salutar

exemplo do Sr. Jânio Quadros e do Governador Cid

Sampaio, este último, lider inconteste do udenismo

nordestino,
E a questão irá 1)arar na Justiça.
Repetimos. A hJta é inglória.
Nota-se que até a próp·ria imprensa' palaciana, tão

loquaz antes de 3 de outubro, não teve ainda o ânimo

de defender o "panamá".
Dá até pena' contemplá-la muda; silente, mais ca

lada do que jabotí em dia' de trovoada.

Que nos perdôe o brilhante orador udenista, Padre
Gódinho, pela paródia infame.

Mas aí vai um lembrete áos que têm esperanças no

"panamá" .

"É necessário fazer

jetos indecorosos?
Não.
Não é necessário fazer milagres.
Que o diga o Senador Ferreira.
São necessárias apenas duas simples, humildes,

modestas e apagadas virtudes:
Obter a conformidade do Governador Heriberto

.

,

Hulse.
K " (o que é pior) a do G.overl1a�!lr Celso Ramos."

milagres para concretizar p1'o-

. SEMANA DA ASA .!-

fncerramento �as SDleni�a�es
Findam hoje tôdas as ,coJemoracões iniciadas

há uma semana" em todo o país, em .homenagem ao
Pai da Aviação, Alberto Santos Dumont.

Nesta Capital, onde as mesmas atingiram, como

1'\OS anos anteriores, grande brilhantismo, foram efe
tuadas competições as mais variadas delas tomando
parte as três fôrças armadas e alguns estabelecimen
tos' de ensino.

Para o encerramento
.

,

hoje, foi organizado exten-

SO programa, que será cum,

prido rigorosamente:
O programa é o seguinte,

para o dia de hoje:
08,00 hs. - Hasteamsrito

'da Bandeira - Leitura 'do
Boletim alusivo a data.

08,30 hs. - Desfjle do

Des�acamento - Entrega
de Medalhas Militares.

'--'�

I

10,00 hs. - Missa solene
CATEDRAL.

17,00 hs. - Coquetêí ofa,
recado pelo Destacamento

no Querência .Pálace !iIotel
às autoridades civis e mtlí,
tares.

22,00 às 02,00 hs. _:__ Bai
le da Asa dos -Sub-Ofidais
e Sargentos no Destaca,
monto de Base Aérea de

F'lortanópolís.

t.Wl �_.,.-,
�

FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 23 de Outubro de 1960

ONU rec�ata ultimato �o
Homem forte �o CONGO

parte' das tropas congole
sas.

3 --O direito do Exércl,
to Congolês de utilizar o

aeroporto de Nej�li para
o tráfego militar.

4 - Autorização para es

tacionar tropas . cóngole
sas no citado aeroporto.
Inrrmouvsa também que

o general Rikhye maníres
as

.

tou que segundo Um a

'côrd'o vigente, o númer� de

s.oldados congoleses no ae,

reporto de Nejili tem dé
ser Iímitado.

,Há rumores de que o

coronel Mobutu enviou um

aviso_ de "alerta geral" ao

Exército congolês.
#

ASSEMBtÉIA LEGISLATlVA: TÓPICOS,
�,

LEOPOLDVILLE,/ 22 cu,
P.I.) -:- Fontes autorizadas
disseram hoje que as Na

ções J!nidas rechaçaram
um ultimato :d'e quatro
�ontos apresentados pelo
c-oronel Joseph Mobutu
"homem, forte do Exército
congolês".
As "quatro exigências do

coronel Mobutu foram

seguintes:
1 - Retirada das tropas

'cas Nações Unidas dos de
pósitos de armamentos no

acampamento militar "con,
golês de Leopoldvílle.

2 - Uso do,s arl11,amen-

;tos depositados ali pOl'

Na sessão da manhã de
ante ontem foi aprovada a

redação final do projéto
240/60, de orig'em governa
mental que altera disposi
tivos da lei 733 de 9, ,ele se

tembro de 1952, pda Lei
Orgânica do Ministério Pú
blico, com as, emendas
'apresentadas pelos depu
tados governistas. Igual
me.nte foi aprova·elo o pro_
jéto 245/60, de origem go
vernamental. que cria car

gos na Procurfrdoria Ad
minIstrativa do Estãao na

Capital da República e dá
'outras providências.

CONSTITUIÇãO DE 00-
MISSãO PARLAMEN11AR
EXTERNA, A FIM DE A_
COMPANHAR O PRESI
DENTE DA REPUBLICA
EM SUA VISITA AO NOS-

SO ESTADO.

A Assembléia aprovou por
unanimidade:::. requerimen
to do deputado Walter
Gomes, Solicitando a for
Parlamentar Externa a fim
de acompanhar o Preg,,_

dente Juscelino em sua vj
sita ao nosso Estado, quan-
90 inaugurará entre outras
importantes obras do S.eu

profícuo. govêrno a (Pon_
te sôbre o Ri,o Ita'Jaí-açú.
SOLUÇÃO PARA O PRO
BLEMA DE ENERGIA E
LETRICA D E CANOl-

NHAS.

O deputado João Co11o
deI apresentou requeri.
mento solicitando o envio
de mensagem telegráfica ao
Chefe 'do Poder Executivo
catarinense, a fim de que
seja 'dada uma solucão de_
finitiva ao CIJ,so ela energia
eletri'ca pa.ra Canoinhas,
problema que preocupa se-
riamente. t1 população
,d/aquele próspero municj_
pio do norte '.:atarinense.
O plenário aprovou pIOr
ur.(;wimidade.

AUXILIO DE 500 MIL
CRUZEIROS P A R At A
CONSTRUÇãO DA SEDE
DE SINDICATOS EM JOA
ÇABA.

A Assembléia aprovou
em la. discussão o projeto
de autoria "�o deputa-dó A_"

gostinho Mignoni conceden- .

,do um huxÜio no montan
te de. 5ÓO mil cruzeiros pa_
.ra 'a construcão da sede
de Sindicatos no mUlllclpio
de Joaçaba.·
AUXILIO DE 500 MIL
CRUZEIROS PARA O Q-l!.....
NAS lO SãO JOãO -ifl'f
CAMPOS NOVOS
A Assembléia' aprovou

em sua 1a,_,d1scussão o pro
jeto de, autoria do d·epu_
tado Augusto Bresola: que
C0nCe(]e um auxílio de 500
mil cruzeiros para o Giná
sio de São João ,no muni
,cípio de Campos Novos.

"VOLTA DA C'APITAL AO �RIO IMPLICA

SOLUCÃO DE FÔRCA"
, .

BRASíLIA, 22 (V. A.)

Diante da notí_cia veicula
lacta pela imprensa e mes_

mo face a alguns rumo_
res surgidos na Câmara
Federal sôbre um

. movi
mento tendente a deslo
car novamente a Capital
da República após a poso
se do novo govêrno, reu.

niu-se um gí>upo de depu
tados "mudancistas" para
estudar o problema.
O deputado José Jofilly,

na oportunidade, defen
deu o ponto_de-vista de

que deveria ser feito um

pronunciamento denun-
ciando à Nação as mano_

bras neste sentido, que se

riam altamente prejudi_
ciais aos interês8<!s do país.
Em manife.stação que foi

acatada pelos parlamen_

tares, os deputado& gaú
chos Temperani Pereira e

Floriceno Paixão afirmam'
que ii reversão da Capital
seria ato de t.al insensatez
que não seria admissível
que alguém ou 19uma fôr_
ça estive['3e realmente co.

gitando de efetuá_la. AfLr_
maram em seiuida qUe os

deputadOS deveriam ficaJ:
alerta para a hipótese de
surgir tal mov-imento, pa.
ra então fazer réplica vio_
lenta. assinalando os pe·
rigos de tal reversão, que
poderi8 até

.

conduzir o
.

paü! a uma solução de fôr_
ça contra o poder consti_ ,

tuido.
Baseados em tais ponde_

rações, os deputados sus

tarão, de momento qual_
quer medida sôbre o as_'

!mnto. ---..._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


