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F I D.E L P R E P A R A D E F E SA: Cuba
invadida dentro de horas

•

seria
;NACõES UNIDAS (Nova Iorque),

26 (FP) - A Mesa da Assembléia Ge
ral da ONU decidiu ontem inscrever a

queixa de Cuba contra as "agressões e

arneacas norte-americanas" na ordem
do dia, O ministro das Relações Exte
rimes cubano, Raul Roa, falou acu

sando os Estados Unidos de planeja
rem uma invasão contra seu pais.

Roa evocou, de outro lado o em-

bar�o norte-americano das exportações
destmadas a Cuba e acusou os candi
da tos presidencias norte-americanos
John Kennedy e Richard Nixon de fa:
zerem de Cuba "!l cabeça de ponte da
campanha presidencial norte-ameri
cana".

menta economico,
ral e social".

cultu-Acrescentou que a inva
são de Cuba 'poderia ser

"uma questão de horas", e

acusou os EUA de preten,
derem castigar "um pe
queno Estado sem defesa

e sufocar seu desenvolvi.

o delegado norte.amerí
cano, James Barco, decla
rou que os Estados UnÍ
do" não alimentavam qual-

quer intenção agressiva
contra Cuba. Disse que aa

acusações cubanas eram

"demasiado monstruosas e

Jantastícas" para fazer a
Assembléia "perder seu

tempo". Insistiu, de outro

CUba confiscou mais ·111 firmas �os EUA

J

HAVANA, NOVA IORQUE;
WASHINGTON - Ao mes

mo tempo em Que o ex,

ministro da Marinha do

México Heriberto Jara, dizia
que ês'te mês p�rtirá da

Guatemala uma força ex-

pedicionária para invadir
Cuba o Der}J,rtantento de

Estalo desmentia a íntor
macáo e afirmava (me a ex·

propriaçâo feita ontem por
Fidel Castro de mais 167

firmas norte-americanas
"está em hlJ.,rmonia com o

dogma comunista Interna
cíonal .da propríedade e

contrôle pelo Estado, dos
meios r.é produção e distri

buição".
A ocupação e expropria

cão das 167 firmas amerí

canas, ontem, deu-se dez
,dias depois de o regime de

Castro ter expropriado ou,

tl'J,S 282 zompanhtas norte
americanas, elevando a

quase 12 mi! o número de
emprêsa , que operavam no

território da pequena Ilha
do oaríbe e que passaram
'ao contrôle do Estado.

,

O valor total ,das expro-

BRASILIA, 26 (V.A.) -

O ministro da Fazenda en-

viou aviso ao titular da

pasta. da Viação, comuní

canrlo haver, autorizado o

Banco do Brasil a colocar
à c'Jsposição Ida Marinha

priações ascendem a .. ..

1.250.000.000 de Dólares.
As minas e fábricas de

níquel de Nícaro, situadas
na Província do Oriente, que
pertencem ao govêrno uos
Es".:d·os Unidos ocuparam,
o primeiro Lugar na lista "de
emprêsas confiscadas.

rrCENT�O - ACADÊMICO XI DE
FEVEREIRO - "CURSO DE fXTENSÃor�

Dando prosseguimento ao

"Curso de Extensão", pa-
brocinado pelo Centro A

cadêmico XI de Fevereiro,
será realizado hoje às 20
horas no Salão Nobre da
Faculdade d'e Direito, .a

Oonferêncía do Professôr
Madalena Girão Barroso da
Universidade do Ceará, que
abordará o tema : "UMA

TERCEIRA REVO�UÇÃO:
A ECONOMIA SOCIAL".
Amanhã, pela manha, às

9 horas sôbre o tema: "A

çÃO PROCESSUAL", fala
rá o Professôr Galeno de

,Lacerda, da UniversIdade
do Rio Grande do' Sul.

Florianópolis, 27 de ou

tubro de 1960.
ERNANI BAyER

PRESIDENTE

As' emprêsaq expropria
das em Nícano foram ia
Cuba Nicke Co." proprleda,
d'e da "US General Ser
vices Admínístratíons", or

ganismos estadual ,rlos EUA,
-e a "Nickel Processing
Corp.", que é uma emprêsa
particular.

Mercante a Importância
de 277 milhões de cruzeiros,
correspondente ao més de

setembro destinada à co-

bertura das "deficits" âas
emprêsas particulares de

navegação e de cabotagem.

ríe, com raro brilhantismo

vinha prestando exames

para prm'imento da cadei

ra de Econou1ia---- Política.
,

Ontem o ilustre Profes-
sor .têz, 'perante a Comis
são Julgadora, a defesa da

sua Tese, tendo, ao final,
sido aprovado. Dessa ma-

neira, a Faculdade tem

=novo Catedratico em �c9-
nomia política. Na edícão
de amanhã daremos por
menores.

EII1 Tôrno· de um

"I

lado, QUe os EUA não iJe
intimidavam com as a,

meaças soviéticas de ata
carem seu territorio com

prcjeteíe balísticos. Ape,
sar dísao, concluiu, os

EUA votarão a favor da
inscrição 'da questão na

agenda da assembléia.

O delegado sovíetíco ,fa
lou a seguir para acusar
os Eé'tados Unidos de pre;
pararem novos ataques
contra Cuba e pediu que
a ONU adote as medidas
necessarras para' "evitar
uma segunda Guaterrzsla".
Isso, acrescentou, teria
graves conseguencias, pois,
todos os países amantes
da paz se colocariam' ao

lado de Cuba e estão deci
didos a opor-se à escravi
zação de Cuba. Tambem o

delegado do Panamá, fa
lando em nome das dele,

gações . Iatíno-amerícanas,
pronunciou.se a favor da
inscrição da queixa cuba
na na ordem do dia, mas

pedindo eeu exame na Co
missão Política. No mesmo

sentido falou o delegado
da Fl'ança, Armand Be,
rard.

J. K. SENADOR
O presidente Juscelino

Kubitschek decidiu aceitar
a índtcação de seu nome

como candidato a uma ca

deira do Senado pelo Esta·
do de Goiás, ;nai .raga aber
ta com a renuncia do sena,

dor Ta iiano de Melo que
será nomeado para o Tri
bunal de Contas em Bra

sília.

J)L\l<IU I).:,

NTA CATARINA
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ÃO DE HOJE - 8 PÁGINAS

INQUILINATO: MAIORIA PELA
PRORROGACÃO

•

o líder Abelardo-Jurema na Tribuna do
Senado, interpretando os pontos de vista da
maioria, instruiu o deputado Benedito Vaz,
relator da Lei do Inquilinato na Com+ .ão de
Economia, sôbre a posição assumida pelas
bancadas governistas: o PSD,. o PTB e os

demais partidr ,.fUe apoiam o governo vota

rão pela prorrogação pura e simples da lei. O
relator quis saber se a prorrogação era por
.2 anos ou por seis mêses apenas, pois, a Co
missão de Economia já se manifestara contra
a prorrogação pura e simples, e o líder res

pendeu: "Isto fica a seu critério, dentro das
possibilidades de aprovação no órgão técnico.

Apenas julgamos que um assunto dessa im

portância não deve ser modificado no fim
de um govêrno. O sr, Jânio Quadros certa

mente terá solução para um problema que
:1 nós, por ora, não cumpre' discutir".

� .

BRASIL NA ONU:

D�11HM1M�NT� PRE�I�A D� G1Rl�TI1�
NAÇÕES UNIDAS -

O delegado brasileiro na ONU, sr. Mário Gibson
Barbosa, declarou que a "pura verdade", na questão
de desarmamento, é que nenhuma nação concordará em

desarmar-se, a menos que tenha garantias de qu� as

outras nações aderirão totalmente aos acordos de de
sarmamento e de que nenhuma das partes obterá qual
quer vantagem militar durante as fases de tal desar-
mamento.

,

.

Por JutrO lado, o delegado da Coréia do iNorte (co
munista) exigiu permissão para rartici.par no debate

que, sôbre a Coréia, realizará a Assembléia Geral, em

seu atual .per iodc de sessões, enquanto a URSS decla
rou que os planos ocidentais demorariam por 100 ou

200 anos, a solucão do desarmamento total e renunciou
a sua ameaça de abandonar a comissão 'política da

ONU, se os Estados Unidos e seus aliados não .aceita
rem as propostas. soviéticas.
Na Comissão Politíea Es

pecial da Assem! 'éia Geral
estão sendo envidados es

forças para que cheguem
.

a u1n- aeônde ac..lláli,a..e. a
Áustria, a respeito do pro:
blema dos italianos de Iín,
gua alemã, Os represen
tantes de Chipre e Irlan
da fazem, aegundo infor
mam, circular um proje,
to de resolução, pedindo à
Itália e a Áustria que rei
niciem as negociações bi
laterais, dentro do texto
do acôrdo Gasperi-Gruber,
firmado em 1946, que de_
finiu o estado legal e os

direitos dos habitantes de
lingua alemã da província
alpina de Bolzaro (Bo
zen) .

DaiJ aldeias mais remo_

tas de Portugal, dirigem
,se às sedes de Conselho ou

de Distrito milhares de
pessoas que, por vêze9,
tém de percorrer muitos
quilômetros de más condi_
ções de transporte para
participarem nas' manifes
tações de prot,e�'to que,. em
todo o país, continuam a

realizar _se contra os ata
ques dirigidos à política
ultramarina portuguêsa,

ASSOC'IA(ÃO DOS
SERVIDORES
DO I.B.C.

Em reunião conjunta da
Diretorita. e do Co,r.os,elho
Fiscal Consultivo c:a l�sso
ciacão ,dos Servidores do
Instituto Brasileiro do Café,
realizada em, princípio do
mês elllf curso, foi criada
em sua Carteira de Benefi
cios, o Auxílio Funeral, O
valôr dêsse benefUo, foi
fixaco elll 20 mil cruzeiros
concedido aos herdeiros le�
!'!lis dos funcionários fale
cidos a partir do rlia 2 de
a·gôsto c,e 1958 ,data da
fundação da referida Asso
ciação, que congrega todos
os funcionáriog dai autar
quia tldfeeira.

COBERTURA DO DEFICIT DAS EMPRÊ·
SAS DE NAVEGACÃO

•

OSNI R'EGIS APROVADO NO CONCURSO
PARA CATEDRATICO DA F. DE DIREITO

"-
Desde segunda feira, na Santa Catarina, o Depu,

Faculdade de Direito de
tado Osni de Medeiros Re-

,

Projeto
(Sob a responsabilidade da Associação
CaÚtrinense do Mini!>tério Público).

_ A iniciativa de. reforma de alguns artigos da Lei nO 733 partiu da
. Procuradoria Geral do Estado, cujo titular, em entendimentos com o Chefe

do Poder Executivo, teria sido autorizado a elaborar o projet() respectivo.
Tal projeto, a par de algumas medidas de ordem administrativa e da'

reclassificação do ca:rgo de sub-procurador, visava, sobretudo ,e especial
mente, evitar que o Ministério Público ficasse, em face de/disposições intro

duzidas na Lei de Organização Judiciária, em situação de flagrante desi

gualdade em relação à Magistratura.
A Associação do Ministério Público de Santa Catarina, porta-voz da

classe e que desde a sua fundação, em 31 de janeiro de 1959, vinha se ba

tendo pela melhoria dos vencimentos dos órgãos do Ministério' Público,
pleiteando, inclusive, a adoção de outro critério que não o percentual -

desfavorável, cada vez mais, diante de .cada novo aumento, à classe -:- en

campou, de imediato, o movimento e, em colaboração direta e efetiva com

a Procuradoria Geral, endereçou, em setembro do ano em cu:rso - muito

antes, 'Por conseguinte, de se tornar conhecido o resultado do' pleito - men-

3agem ao Governador do Estado, em que justificava alg'umas das suas pre
tensões.

Como se ve,rifica, o Ministério Público não pretendeu, em tempo. al
gum ou de qualquer forma, aproveitar--se de facilidades decorrentes das
circunstâncias do momento, porventura existentes.

Pelo contrário, o Ministério Público, erigido em carreira indepen
dente e autônoma pela Constituição Federal de 1946, pu:ralela à Magi tra
tura, não fez mais d.o que invocar para sí tratamento equivalente àquela.

E o prestígio de que deve ser cercado o representante do Ministério
Público ninguém, em sã consciência, pode recusá-lo.

"Se a instituição, conforme escrevia MÁRIO DE MOURA ABUL

QUERQUE, então presidente da Associação Paulista do Ministério Público,
ainda não adquiriu fO,ros de quarto poder, ou seja o que defende a, Socie
dade e a Lei perante a Justiça, ,parte a ofensa de onde partir, isto é, dos
indivíduos ou dos lpróprios poderes do Estado, como ensinava .0 professor
ALFREDO VALADÃO, é fora de dúvida que já foi ·elevada, desde' a Cons

tituição de 1934, à categoria de órgão constitucional."

Assim, "sendo, na verdade, o Ministério Público", s'egundo concluiu
o mesmo representante paulista, "a luz da modejrna orientação jurídica, quer
em face do direito constitucional, quer do direito processual, não há mais

quem o coloque na dependência do Poder Executivo ou de simiP-les auxiliar
do Poder Judiciário. Essas concepções obsoletas já passaram ao domínio de
3ua evolução histórica". "

Não haverá, assim, quem, a não ser os inconformados de má fé, con

tinue a enxergar no Ministério Público uma carreira caudatária ou uma

escola de preparação a outras funções e lhe negue direito de reivindicar si
tuação compatível com a sua elevada missão de fiscal da lei e fiel da sua

execução..

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

(ACAS A JATO ALEMÃES' QUAS'E
DER'RUBARAM AVIÃO' DA RAINHA

nas Nações ,Unidas. O mo

vimento está contando
com o apoio da ímprenea
portuguêsa e é consídera,
.Q,o como um dos mais vi
brantes lã Mi vartrtca,
dos.

A repetição da adver-

LONDRES, 26 (FP) - A

rainha Elizabeth, da In

glaterra, e seu espôso ü

duque de Edimburgo, qua_
se pereceram ontem, num

acidente <ie laviaçã.ol, in-

forrr,f:l. o diário londrino

"Eve'ning Standard" .

O avião Comet, que tra

zia o casal real da Dina·

marca onde passou o fim

da semana com os reis di
namarqueses, esoapou por
pouco de uma colisão com

dois caças Sabre, ao que

parece, da Alemanha Fede_
ra� que, sôbre Iterrj,t�rio
holandês, passal'am a uns

vinte metros sôbre o ra.

vião da rainha, a uma ve

locidade Ide 1.600 quilô
metros por hora.

"Fo� um momento bas�
tante. d'esagradável", disse o

copiloto do avião real, o

·capHão Frank Stevens, o

qual,. foi o único em' dar_se

CO!l tà do perigo. "Prepara
va-Se para fazer algo ex·

traordinário para evitar o

,choque, }mias, fi,malmente,
.r�ã(� foi ne�essárrio". Ste
vens disse, também, que os

dois sabre levavam pintada
a cruz de ferro, o qUe faz
Pensar que sejam da Ale_
manha Ocidentla.l. O in-

. cidente ocorreu a uns mil
metros ce ,altura, perto da
fronteira germano-holan

desa, a 30 km. ao norte de

Eelde, Holanda.
Um porth voz do Ministé

rio da Aviação inglesa de_
clarou que se iniciará uma

investigação.
Os dois sabre não tinham

motivo para estar nesse lu

gar, r,eclarou o co-piloto
stevens, O ite1TI'erário da

tência do embaixador so

viético, na sessão de on

tem da ONU, foi interpre,
tada como início de novao

dificuldades com o Krem
lin. Tal situacão se fará
tanto mais grave em vír,
tude de o secretário-geral
ter apresentado o projeto
de orçamento da atívída,
des das Nacões Unidas no

Congo, em ieus primeiros
seis meses .por um total de
USS 66,525 mil. Co cálculo

do sr. Dag Hammarskjold
não inclui o fundo de
US$ 100 milhões que deve
rá constítuír_se, mediante
contribuições voluntárias,
para a reabilitação do
Congo. A URSS e seus sa

télites têm indicado que
não pagarão parte algu,
ma do custo de US$ .

166.625, que a Tchecoslo
váquia qualificou de "su
jo" trabalho das Nações
Unídaa no Congo.

NOVAS MANIFESTACÕES EM· PORTO,
�

RICO CONTRA A PASTORAL DA IGREJA
·SAN JUAN,

26 (AP)

Pôrto Rico,
Cêr,ca de 60

pital aos brados de "Missas.,
sim - Política, nao!" A

v"sseata curou uma) hora: e

f-oi realizada com ordem
Os manifestantes, que fo

ram aplaudidos por diver

sos grupos de pessôas à
sua passagem pelos quartei
rões da zor.'a. velha da ci

dade, protestavam contra
a recente pastoral do epis
copado que advertia os ca

tólicos �Ie não votarem nos

candidatos do Partrtio -De-'

mocrata, Poupul!;tr, e,ncabe'

çados pelo governador Luiz
Munoz Marin.

universitários empreende
ram uma breve concentra;

çào diante (ta resídêncãi do
arcebispo ,d'e San Juan, Ja

mes' Davis, desnlacdo logo
após pelas ruas desta ca-

viagem da rainh'a fo: anun·
ciado com anteCipação a

tôdas as unidadesl de avia

ção do continente.

fm!!!'Im
• •

Barnabé Vitorioso es·creve-nos o seguinte:
Senhor Diretor.

Com as nossas congratulações pela grande vi
tória de 3 d� outubro, nossos éumprimentos ao se

nhor Celso Ramos, que já começou, de certo modo,
a governar nossa terra.

Por longos anos, como membros do funciona
lismo püblico na Capital, púgnamos pelo horá;rio
único, tanto mais justo nos últimos tempos, quando
os meios de condução sofreram alfas consecutivas,
como tudo o mais.

O primeiro governador udenista, sr. Irineu Bor
nhaus'en sempre se recusou a atender-nos. Jamais
se dispôs sequer a considerar o assunto.

O saudoso governado,r Jorge Lacerda recebeu
cO,m viva simpatia nossa pretensão. Estava estudan
do-á, quando perdeu a vida no terrível desastre de
Curitiba.

O atual governador, sendo o segundo da UDN,
sempre se manifestou contrário ao horário único.
E disso fazia praça.

Se a UDN v_!!ncesse o pleito, nosso anseio não
seria atendido tão cedo, ou melhor, antes de 1965.

Mas. " a UDN pe,rdeu e o futuro governador.
sr. Celso Ramos, no comício de encerramento da sua

campanha, nesta Capital, comprometeu-se a esta
belecer o expediente singular nas repartições.

Agora; depois disso, a UDN e o governador mu
daram de opinião e já anunciam que amanhã será
atendida uma das mai,s justas e velhas aspirações
do funcionalismo público estadual.

E assim podemos afirmar q'ue o atual govlêrno
já está aproveitando as idéias boas e novas do ho
mem que derrotou a UDN e o falso velho colono.

Amanhã, qu'ando fôr assinado' o decreto, os

barnabés têm a obrigação de agradecer, dizendo
com sinceridade: OBRIGADO, CELSO RAMOS!

Cordialmente,
Barnabé Vitorioso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE
- meníma Alvany T. Souza'

sr. Eduardo de Oliveira Bastos

S1". Hélio Caldeira
sra. Maria de Oliveira
sra, Nilza Santana

- srta, Zilda Maria Reis
sra. Ondina Lehmkuhl

- sra. Jocelina Lentz Teive
sra. Carmem Navarro Stotz

- srta, Juc ília Zaníni
- sra. Ema Schmmann
- sr. Henrique Luiz Díniz
- sr. José Rui Cabral Soares
-- sr. Severino José Vieira
- sr. Milton Wi Liberato
-sr. Nestor M. Simão

sr. Sidney Damiani
- sr. Lauro Batistoti

"'�

MIMEOGRAFO 6ESIETNER
Preco de "Galinha Morta"

•

Vende-se, por preço de verdadeira "galinha morta"

um mimeográfo GESTETNER, modêlo 120, novíssimo

e praticamente sem uso. Imprime com perfeição milha

res de folhas em poucos minutos. Trabalha impecável
parecendo ter sido datilografado iudívidualmente.

Informações nos dias úteis pelos telefones 35-79 e

37-M. Verdadeiro negócio de ocasião.

APEPITIVOS
�USICVAOOS
DIARIAM'ENTÉ OAB /9ASP8H8 ,

"ESCOLA RE'MIN6TÓN RAND';
Datilografia

Em amplo e apresentável salão do prédio à rua

Vic tor Meirel les, n.? 34, desta Capital, em seu 1.0 andar,
vem de ser feita nova instalação da Escola em apreço
- de a.r ôrdo com as exigências da técnica - além da
grande vantagem que essa melhoria vem proporcionar
aos alunos, completada, esta, com o aparelhamento das
modernas máquinas de escrever "Remington Rand".

Êsse melhoramento - o maior até agora empreen
dido pela Di reção da referida Escola .de Datilografia -

vem de ser um imperativo reclamado 'pelo número cada
vêz maior dos alunos que se dedicam a tão útil aprendi
zado, inclusive de "bolsistas" ali mantidos pelo Servico
Nacional de Aprendizagem Comercial, tendo-se const;
tad., que o total dos alunos ascende à casa dos sessenta.

É, pois, de se esperar que a turma de diplomados,
em Datilografia, nos meiados de dezembro próximo vin

douro seja bastante expressivo, o que será mais uma

vitória da "Escola Remington Rand", a cuja Direção
deixamos, aqui, nossas congratulações com votos de que,
o seu crescente progresso reverta, sempre, em benefício
de seus próprios colaboradores.

BELISSIMO TERRENO
VENDE-SE

Vende-se 1 (um) extdente lote de terreno, medindo
10x'2:1.70, situado no aprazível bairro de Pedras Gran

eles. nesta Capital, no loteamento Corsini, junto à Vila

::\';1\'a1. O lote é um dos melhores dêste loteamento e

ac-Il:t·sc ])J'aticamente cercado de excelentes e novíssi

;':1S con t I'u'ções, todas elas de bom acabamento. Esgoto,
;'tp,'uu e luz, Trata-se de excelente negócio, não só para

aqueles que desejam construir, como também para apli
cac:üo elr l'apital, pois a valorização é realmente espan
tosa,

Tnformac:,)e,;;: Dias úteis - das 8,00 às 12,00 horas

(, elas 14,00 3s 18,00 horas, pelo telefone 31-91 - fóra

desse horário - telefone 34-67.

A CANTO,RA ANA LUCIA ILUSTRA ES TA COLUNA COM SUA FOTO.
1 COM uma belíssima e

movimentada recepção,
foi festejado no dia 20

próximo passado, o ani

versário do Dr. Sérgio Al

berta Nóbrega - O "so

ciety" de Blurnenau, reu_

niu muita elegância, para
os cumprimentos' ao ani

versariante.

j""Í! •
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ANA LÚCIA, (l cantam caiarinense. que estará brilhando

na noite de sábado, nos salões elo Clube Doze de Agosto
Ana Lúcia cantará em pról da Velhice Desamportuiaide
nossa Terra ..

Sociais

r Stc:::>�
, .
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o MarIO dos comandantes
Foi realmente o pior
Simões está concorrendo
Ao título de "o mais pior".

"0 MAIS PIOR"
Dizem, os entendidos, que mano o coronel, acoi

tador de l\�á.rio, ��rgento, foi o pior comandante que
teve a. PolICIa Militar em todos os tempos.

Agora, Simões, ao que parece está se tornando
um forte concorrente ao título de' "o mais pior".

Após haver sido uma esperança com um simula

do. jôgo de abrir inquéritos que não tiveram .prosse
guímen to e com os quais silicitou um crédito de tem

pO'. desandou, registrando em sua fôlha atos que ani
quilam o renome de um chefe, como: a prisão injusta
do capitão Paulo para ser agradável a Laerte, o rai

"?SO! o encaixotamento, verdadeiro lance de ign o
rancra, do museu e sala d'armas; a perda da. com

postura do 'pôsto e função, quando foi, fardado, fa
zer cabala política; a repetiçã'o de márío o .coronel
no prestar a um tribunal informação mentirosa.

2 SONIA Btüsini, uma das
destacadas srtas. da So

ciedade .âe Criciúma, en

contra.se em nossa cida-

de - A sria. Balsini, está.
com seu casamento mar-!

f'jcada com o Deputado I
Aâemar Guizzo,/ no 1,° I

mês do ano vindouro. I
3 TEMA do Adeus é uma I
das mais lindas musicas

de Ana Lúcia, a cantora

que cantará sábadó nos

salões do Clube Doze, em

pról da Sociedade Am1Ja_
1'-0 a Velhice.

O PUXA - SACO

• Julinh�, aspirante a major, ao que se sabe, em

t�da a sua carreira nunca tomou atitu
..
de outra que

):!o; a do puxa-saco. Na hora do mais forte. Éstes os

cumprimentos ao majorzinh., o qual, pela amostra do

)J�ll() �que está dando, já se pode prever, que, de ofi
cial SUPERIOR, se o 'Protecionismo e as injusticas

, levarem até lá - só terá o título.
�

A CIGARRA E A FORMIGA
A velha .pa rábola encaixou bem entre os

candi-f1dates do último pleito. Enquanto Celso, laboriosa-
.

mente, dia a. dia, trabalhou sem descanso, per c.orren
do todos os recantos do Estado, Iriueu, menosprezan-�do o dicernimel1_to do eleitorado, convicto que estava
(·m plena floração do Inco que desabrochou com exu

berância extraordinária, ficou passeando pela Eu-
�

repa e dançando, despreocupado nas boites do Rio)
e cantou de cigarra promessas bonitas e baladas (ou

'

balelas) de bom colono velho. Mas veio o duro inver
no das eleições que .ge-Iou Irineu.

O .colono de araqus passeou, dançou de urso com

Os amigos e correligionários aconselhando-os a jo
gar, e cantou vitória em tôdas as paragens - e co

mo cantou - ma-s perdeu'.
O povo f'êz justiça. Elegeu Celso que se mostrou

mais operoso, mais sério, mais respeitador do voto.

4 O SR. E SRA. Dr. Nilton

Cnerern, receberam em

sua residência um grupo
de amigos, que levavam
ao casal felicitações pelo
nascimento de sua filhi
nha Eleonora.

5 ESTAMOS informados de que o Jovem
jornalista Paulo Costa Ram�s, circulou

na cidade de Põrio Alegre com a srta.

A'I'lete Mendes. Podemos afirmar que o

[ornausta em foco, voltou compleiamen:
te apaixonado.

9 ESTÁ circulando em nossa cidade o Dr,

Jorge Barroso Filho, conceituado advo

gado na cidade de Lajes, Desejamos ao

Dr, Barroso uma feliz estada.

VERANEANDO OS CARROS OFICIAIS
Maquis HP-2 informou que nas praias de Ca

nasvíeiras, Jurerê etc. 110 domingo último cheio de
senhoras e crianças os chapas brancas 966, AI, 2,
AL 3 e AL 7. Vejamos 110 de hoje o que é que vai
haver. Estaremos atentos, pois os nossos maquis con

tinuam ativos.6 O LIONS Clube reuniu ontem no Q1�e
rência Palace para um mommentaaé

- jantar,

10 QUEIVLserá Miss Elegante. Bangú dos

Comerciários? A festa para a eleição da

mesma será no próximo domingo.

11 O DR. LELIS Leite Oliveira aconteceu
São vis e de ursos dançam;
Na luta, fogem da liça;

) Mas aos despojos, avançam
12 SERÁ inaugumdo no dia 30, o novo, �.

-\ Quais urubus em carniça.
Hotel Oscar Palace. ,

13 _E'J,IZABETH Bd,yer Jorge, ov.:
U%%",."SS%%S%%%%'

� e J eem. fóco, participará do âesi '" de modas
�

Bançú, que será �'ealizado na cidade de
...� .". '.

Tijucas.
-�-. \

"��-.m. ."".'\'f...'#., .. ,%�", •••• \,."#t'!l..4

7 O CLUBE Sorcptimista promoverá a

festa Miss Elega:lte Bangú Santa Ca:

tarina, em pr61 dos necessitados.

no ba?' do Querência Palace, em rotiaâas

de uisque..

8 FESTEJOU "niuer" na última 3,afeira,
o Dr. Fulvio Luiz l'ieira - O elegante�e
discutido Sr. recebeu. em sua .residência
amigos que lhe leoaram votos de felici
dades.

Conselho Regional de-i�genharia e

Arquitetura da Décima Reg�ão
CONVOCAÇÃO

Em observância ao disposto na Resolucão n. 117 de

31 de março de 1958, do Conselho Federal- de Engen,ha
ria e Arquitetura, CONVOCO o Conselho Regional de

Engenharia e Arqujtetu ra da Décima Região-para, em
Sessão Especial, às 20 horas do dia 10 de novembro, e em

escru tínio secreto, escolher três nomes de brasileiros,
legalmente habilitados de acôrdo com o art. 1.0 do De

creto n.? 23.569, de .11 de dezembro .de 1933, e com os

arts. 3.0 e 8.° do Decreto-Iei n. 8.620, de 10 de janeiro
de 1946 - entre os quais o Conselho Federal escolherá

o Presidente dêste Conselho Regional, para o triênio

com inicio a 1.0 de janeiro de 1961.
Florianópolis, 24 de outubro de 1960.

Engenheiro civil VICTOR DA LUZ FONTES
Vice-Presidente no Exercício da Presidência.

STANDARD VAN6UARD 1950
/; Vende-se ·por, 'preço razoável, um au tomóvel STAN.

DARD VANGUARD ano 1950, quatro portas, parte me

cânica 100%, pneus novos, lataria e chassis impecáveis.
Possue rádio original de excelente sonoridade. Su bmete

:;e a qualquer prova ou exame.

, _Um carro em excelentes condições, Poderá ser es-

O Senhor Governador Heriberto Hulse "ãtendendo
nova soli':itaçã.o da nossa Entidade de Clas�e, assinará

decreto concedendo. a partir de primeiro d'e Novembro

vindouro, horário úni.co para as Repartições Estaduais,
concretizando, aRsim, velha aspira.ção dos BaJ'nabés Ca

tarinenses.
Na oportunidade, IS. Excia. prometeu estudar a !pos

sibilidade do pagamento dos veneimêntos na base dos

novos níveis de Salário-Mínimo, bem como, elevação do

Salário-Família, para Cr$ 500,00, concessão de Abono de

Natal e cumprimento da Lei 277, que concede Adi.cionaJ.

aos que exercem atividades com risco de vida.

Florianópolis 25 de outubro de 1960
,

A DIRETORIA

LOTE
,GOSTA DE CAFÉ?

ENTÃO PECA CAFÉ ZITO Vende-se ótimo lote', sito à rua Urbano Salles,
área 400 m2. Informações Edifício Montepio,
3.0 andar SI1 la 305 - fones 291 - 3426.
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Na pr6xima

viagem
lev, também
o seu garoto

,.II
:J
o.

···Mando pelo

poderá agora gozar

as suas Iéríãs'
-
-

pagando as passagens

após a vIagem em suaves

prestações m'ensais

fi?'l"AwJ /é-.!,iO qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

Tt.u:_Ú,ura• IM'
tpv� informações: Ag-ência TAC - CRUZEIRO DO SUL

�� Fones 21·11 37-00 31-74 Rua Felipe Schmidt. 24
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
-sFLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 27 de Outubro de 1960

PARTICIPE DÊSTE FABULOSO CONCURSO E CONHEÇA
DE GRAÇA TODOS ÊSSES LUGARES, VIAJANDO PELOS

AViÕES DA VASP

Adqui�a em Q

ri'il
�

I

)

CR$ 99,00
DE ENTRADA

;).

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

�.

B.H0RIZ®N1E

13RA�Í1IA

Apurações'todos os mesest Várias oportunidades para você!
Se você vai se casar ... ou se pretende embelezar 7. TV-Record, às 19:00 horas, com a presenca do
o seu lar com móveis novos ... eis aqui mais uma Sr. Fiscal Federal. A apuração do mês de fev�
forte razão para você escolher PROBEL! Além reiro será realizada no dia 20 de março de 1961.
do excepcional confôrto e da tradicional quali- Os contemplados serão avisados por telegrama,
dade, PROBEL oferece passagem e estadia para recebendo posterior confirmação por carta. Os
duas pessoas conhecerem alguns dos lugares resultados também serão divulgados pelos prín
mais lindos do Brasil! Durante 15 dias vocês cipais jornais do país e irradiados, durante todo
dois viverão um sonho, hospedando-se nos me

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

Veja como e fácil concorrer! Basta comprar
qualquer produto P R O B E L (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

o dia seguinte à apuração, pela Rádio Mayrink
Veiga do Rio de Janeiro e pela Rádio Bandei
rantes de São Paulo.

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

Ganhando o prêmio, é você quem d,:termina a

data e o itinerário da viagem, de acôrdo com a

sua conveniência!
I

Duração do concurso: De 1.0 de Outubro de
1960 a 28 de Fevereiro de 1961.

ESTABELECIMENTOS

RUA TRAJANO, 7 E 33
fLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COM O P·ENSAMENTO NO PAYSANDÚ, O AVAí TREINA HO'JE - Domingo próximo feremos mais uma rodada e'm disputa do vitorio
so certame calarinense da Segunda Zona e, assim, o·s oito clubes que a ele concorrem não se descuidam do preparo de seus 'rapa
zes. Render mais e melhor, visando exibiçõés mais condizentes com as suas condições de campeões e vice··campeões das suas

Jegiões. lerá, domingo, um compromisso dos mais sérios� pois seu adversário será o' lime do Pa'ysandú, um dos invictos do certame
que divide ii vice-lideranea com o Olímpico e é considerado um dos candi.datos reais ao título. E é pensando no match de· domingo>

\ '.

na cidade de Br'Usque, que o quadro cam.peão da (apitai· se exercitará logo mais à noUe no estádio "Or. Adolfo Konder", sob as er-

dens do "coach" Osní Gonçalves, o popular Nizeta. Es,pera-se que o quadro ,que domingo perdeu para o figuei'rense realize uma

prática cem por cento convincente ra fim de que domingo o "onze" alvi-anil se 'apresenle em condições safisfatórias par'� propor..

cionar ao vice-campeão brusquense s·urpresa bem desagradável.

Flamengo}( Bola
fogo, o PréUo Prh161
tip�1 d� nuara!!! RIO, 26 (v. A.) - Em 8 mio, 8 mil; sextacreula. pela

II UJ g Y lu \ dias os jogadores do Flumi-, classificação, 12 mil e, final-

n d d
nsnse ganharam quase 40 mente domingo, contra o 0-

I
RIO; 26 (V. A.) - O Flu_

I{«) a ii \ mil cr.uzei:·os, calda.um. só de Ilaria: 10 mil cruzeiros. Uma a linens�, .após ter eliminado

RIO 26 (V. A.) _ A 4.a! gratíf'ícaçôes: Dommgo, con_1
.anseira regularmente com, ( Grêmio Portovalegrense

rc :ad� '7.0 returno do cam, I
tra o Ba�gú, 8 mil c,ruzeiro�; )e�sad�, como Se pode obser I :la d.�s�u.b <la II :raç� B��s.i�

p€onato C'3 rioca deI futebol,' quarta.feira, contrai o Grê- .ar. c,aSt;lfJc�u�se .par a íntei Vll

de acordo com o critério de '
nas serní-tínaís.

��:��f�Ui�:�hos, está assim.
Novo �ecorde Mundial m;i�'�s������:�i: dS:��� :aa��

Jogo n. 1 _ Flamengo x
10, do ano passado.

Botafogo; Os dois clubes já acerta,

Jcgo n. 2 _ Fluminen.se x Pyorrg Yang, 25 (UPI) - itletísmo entre a Coréia do ram L.s datas para 'os prí-
Bonsuctsao; ,'li coreana Sim Ki1l11 Dan ba- iiorte, a China Popular e a melros íosos, Os quais serão

Jogo n, 3 - Vasco x éanto :eu ontem o recorde mun, vIongolia, realiza.da na capi, realizados, nos dias 9 e 16 do

�·o Rio; I dial dos 400 metros com o aI da Coréia do Norte. mês vindouro. -'

Jogo n. 4 - Améríca x S. .empo, t.e 56" durante uma Em caso de empate, have-
-Sristovão;

,

.ompeticâo triangular de 0\ recorde anterior pertan, fá dificuldade para a escolha
Jogo 11, 5 - Portuguesa x 'ia a soviética Maria Itkina, do dia do 3.° [ogo, «levído os

Barigu: com 53" 4_10. .ornpromíssoj, 'dos dois clu-
Jogo n. 6 - Madureira x bes nos certames do Estado

Oladl.

40 Mil Em 8 Dias Ganharam os

Jogadores 'do Fluminene
I FJuminense x Palmeiras Será Mesmo 1

A 9 e 16; do Próximo Mês

1938

Avaí 11 x Figueil'enue 2

Avaí 5 x Atlético 3
Avaí 6 x Iris 1

Avaí 4 x América, de Joinv, 1

S T ,.\ Avaí 7 x Atlético O

1939
Avaí 5 x Tamandaré 1

.\.vaí 5 x Iris 1
Avai 4 x Laura Muller 1

Avaí 6 x Iris 3
Avaí I; x Figueirense 5

1940

Portuguesa x Bangú en_

.traram em entendtmentos
untem,' e acertaram 'a ante,

eipacào de sua peleja para a

próxima sexíla feira, à noite,
no campo (10 Vasco.
,

O América. por sua vez

está pleiteando junto ao São
Cristovão preliar em São

Ja�uário, sábado à tarde.

li E�N DE .. S E
AS SEGUINTES PROPRIEDADES:

r:\la C'onselhei1'O Mafra, 168
Rua Alvaro de Carvalho, 45
llua Tte. Silveira, 77
TrnL,r com ,PAU]�O �IliVA -

RU:1 1rn°[\0 JO:\llu:;ll, ::':j

da Gulrriabara e São Paulo.

Quanto ao local da pri:-I
meira peleja, esta será

opor_I
8.° - São Cristovão, 24

tunamcn ts sorteada pela Qarentinha, do Botafogo,
C.B.D. com os dois tentos que assí-

Ainda a Agressão de Zezé Moreira

ao Fotógrafo Gaúcho
RIO, 25 (V,A.) - Não po , -presa, colocando-me em pose

deremo::: deixar de registrar ridicula nos jornais. Eu avisei

aqui, aos elementos da cro- este rapaz -gaúcho que saísse
nica esportiva da Cia. Jcrna; da minha frente; mas êle in
!istica Caldas Junior, que sístíu e voltei a perder a ca,

exercem suas atividades na beça. Mas o pior é que fize

capital gaúcha, sua digna ram os policiais que o enche, V�s�o, qu�ndo reapareceu

atitude mantendo-se por ram de borrachadas, ferin- D�dil no alví .preto.

mais de sete horas no 15.0 do ,o daquela maneira. E na! Os árbitros que -mais perti.,
Distrito Policial do Rio de Delegacia ainda quiseram das referiram foram os se

Janelro, a fim de levar o I culpar-me de tudo, o que é nhores Eunápio de Queiroz e

turbulento tecnico Zezé Mo_ uma injustiça, pois l!a briga I Arm.ando Marques, com treze

reira à justiça. E com gran-I com
o fotografo ainda levei peleJas cada um.

de espírito de solidariedade, a, pior, caindo ao solo e le_ I No certa�1C d,e 'Juvenis, o

este grupo de funcionarias vando um soco. IFlamengo e o líder, com 3

da Cia. Caldas Junior deba, Como vemos, Zezé confir-: pontos pendidos seguido pe.,

teu a agressão sofrida por ,11a na policia que perdeu a 'lo Botafogo e Vasco, com 4.

JOL'� Abraham com o comís- cabeça, como ainda lastima I Nos aspirantes, o líder é o

sário e delegado do referido que não tenha atingido a I Vasco, com 1 pp .. , seguido
Distrito, para somente- deixar José Abraham com um soco.

I
,)elo Botafogo, com 7.

o local quando tinha certeza

que a torpe agressão de Zezé
Moreir8. não ficaria impune.
Zezé para não ser posto
,atrás das grades fo� obriga_
do a pagar uma fiança de
cinco mil cruzeiros e em sua

ficha policial deixou de [ler

primaria. Doravante terá que
se cuidar muito pois em qual
quer outra agressão que fj_
zer será trancafiado no xa

drez.
DESTITUIDO O CAP.

SÁ EARP

Avai' 6 �-Atlético3
Avaí 13 x Colegial O
Avaí 6 x Figueirense 1
Avaí 7 x Paula Ramos 1
Avaí 6 x Carlo� Renaux 2

Avai 9 x: Caxil}S 2

1947

IPe
1938 a 1948; no seu pe ,

ríodo áureo, o Avaí não que-

I.
ria saber se o adversário era

grande ou pequeno. Ia logo

Itc
em -cima dele com tôda a SUa

potência.
Eis algumas "amost.ras.'.' do

"'Glorioso" :
"

Avai 5' x Paula Ramos 3
Avai 6 x Bocaiuva 1

Avaí 4 x Paula Ramos 2

Avai 5 x Bocaiuva O
Avai 4 x Figueirense 2

194B
Avaí 5 x Bocaiuva O
Avaí 5 x Paula Ramos 4

Avaí 5 x Bocaiuva 1

Avaí 5 x Paula Ramos 4

Avaí 5 x Bocaiuva 1
Avai 4 x Figueirense 2
Avaí 4 x Figueirense 2

1949
A agressão sofrida por

Abraham calou fundo no es_
Avai 6 x Tamandaré 2 Avai 4 x Bocaiuva O

Avaí 7 x Figueirense 3 Avaí 5 x Bocaiuva 2

Avaí 7 x Tamandaré 1 Avaí 6 x Atlético 1 pírito do público carioca e

Avaí 4 x Atlético 1 Avaí 4 x Caxias 3, em Joinv. seus efeitos já ge fizeram

Avaí 4 x Hercilio Luz O --:0:-- senti.r. O _cap. Sá Earp, co-

1941 O Clube Atlético Operário, mandante do destacamento

Avai 12
l

X Tamandaré O de Joinville, que chegou a ser policial do Maracanã, foi

Avai 6 x Caxias, 4 (JÓinv.)' Campeão Catarinense de Fu_ destituido de suas funções,
Avaí 5, x Caxias 1 tebol, isto há anOf} atraz, foi pelo Comando Geral de Po_

Avaí 11 x Iris 2 I fundado no dia 28 de abril licia Militar do Rio de Janei-

Avaí 5 x Figueirense 3 de 1949 por um grupo de 1'0. Ont.em mesmo, estava

Avaí 6 x Brasil, Blumgenad 4 funcionários da Usina Meta- chefiando no Maracanã a

1942 lúrgica de Joinville. Policia Militar o cap. José

Avaí 10 x SeI. Vale Itajai 2 --:0:-- Tavare['. E isso veio provar I"Avai 7 x SeI. Blumenau 1 Embora do ponto-de-vista que a verdade estava conosco

Avaí 4 x Esporte C. Recife 2 popula(�Ional sej a um páís qUando. relatamos. os desa_ I
Avaí 7 x Atlético, Imbituba 1 pequeno, pois conta apenas gradaveIs acor:teclmentos de

Avaí 5 x América, Joinville 1 dez milhões de habitantes a
I sexta-feira ultima, no "maior
'd d "

Avaí 5 x Figueirense 1 Austrália; uma grande na-,
o mun o

Avaí 4 J: Coritiba 2, Curitiba ção também no mundo dos DECLARAÇÕES DE

Avaí 9 x lri." 3 eé!portes. Se as Olímpiadas \,.. ZEZÉ MOREIRA

Avaí 8 x Tamandaré O servem de crit.ério a julga_ Zezé Moreira ao "Jornal do

Avaí 6 x Figueirense 2 menta, alguns· resultados dos Brasil", desta capital. De

I Avaí 10 x Figueirense 2 Jogos OlímpIcos que se tra- início o agressor di�se que a

I Avaí 6 x Hercílio Luz 1 varam 'em Melbourne, em diretoria do Fluminense de_

Avaí 3 x Libertad, Paraguai] 1956, falam com suficiente veria tomar a atitude que

I 1943 eloquência. É que nessas julgar mais conveniente e

Avaí '6 x Figueirense 1 competiçõeD treze atletas que não esperava a mise.ri-

Avaí 4 x Britânfa, Curitiba 2 austrsJianas conquistaram córdia de ninguem. Salien_

Avaí 5 x L. Muller, Itajar-2 primeiro lugar, oito obtive_ tau mais qUe quando entrou

Avaí 4 x Britania 1, em Curit ram o segundo e treze o ter- no campo não tinha inten

Avaí 10 x Brasil 1, Blumenau ceiro, em diferentes catego_ ção de agredir a quem quer

Avaí 5 x Blumenauense O rias. Na classificação final, a que fosse. Mas quando viu o

Avaí 14 x América, Joinv. 6 Austrália foi a terceira colo_ arbitro, com dédo em riste,
Avai 5 x Blumenauense 3, B. cada, sendo precedida ape- ameaçando Pinheiro de ex_

1944 nas pela U.R.S.S. e os EE-UU. pulsão, foi em direção ao

Avaí 11 x Palmeiras, de Blu. 1 Doi[l jovens irmãos, Ilsa e juiz mmdo recebido com pa-
Avaí 5 x-Marcílio Dias 3 ' John Konrads, de Sidn€y, lavras aores. E daí surgiu a

, 1945 são um C'xemplo típico de sede de incidentes, alegando
Avaí 4 x Colegiãl 1 uma nação amant.e dos es- Zezé que então o sangue lhe

Avaí 5 x Caravana do Ar, 1 ,portes, pois apesar ele sua subira à cabeça. Com respei_
Avai 7 x Bocaiuva 2 pouca idade, são detentores to à agressão ag fotografo

'I Avaí 7 x Figueirense .1 de numerosos records de na_ disse: - Se há coi[·a qUe não

Avaí 21 x Paula Ramos 3 tação. suporto é ver um fotografo
Avaí :;) x RHz 3 querer apanhar-me de sur_

Números do Campeonato Carioca
de Futebol

Com os resultados
.

da 3."

I' nalou, i.solo.u-se _

r,(;3. lidera_nGa
rodaria o certame carioca de elos a.rtilheiros, com 14 ten ,

futebol' passou a ter a se- tos, vindo a seguir Valdo, <do

guinte fisionomia: Fluminense, com 12, Pinga,
1.0 _ Fluminense, 2 p.p do Vasco, com 9; Genivaldo,
2.0 _ América, 4 do Botarogo, com 8 tentos.

3.0 _ Botafogo, 7 O Botafogo até agora foi

4.0 _ Flamengo e Vasco, 8 qU(j mais glols consígmou :

5.0 - Canto do Rio, 16 40, contra 36 do Fluminense

6.0 _ Bangú 19 e 25 do Vasco e América.

7.0 _ Borisuccssc, Maciu, O S. Cristovão foi o Que me,

reira, Olaria e Portugue., nos tentos marcou: 6.'" A de

sa, 20 feslJ, mais vasada é a do Bon

sucesso, com 35 tentos t a

menos vasada a 'do América,
com, 8 tentos. Arqueiro mais
vasado : Silas, do Madureira,
com 27 tentos, tendo atuan,
do em tonos Os íosos ,'-o tri
color.
O Campeonato rendeu até

':60ra cr$ 32.819.200,00, sen;

do que Os que mais l,ureca
Iararn foram o Vasco, com

[3.524.849,00, o Flamengo,
;0111 11.679.941,00 e o Flumí ,

nense, c o 111 10.425,472,00.
Maior renda: cr$ 3.598,911,00,
no jogo entre Botafogo e

/
/

/ \

W. L. PU8.

V EN D E-S E
Vende-se uma Chácara com a área de 7.940 m2.,

situada no perímetro suburbano da cidade de São

José, com casa ele al.venaria nova e servida de luz elé

trica.

Informações detalhadas ,com o Prof, Souza, no

ColégiO Catal'Ínellse ou pelo Tel.: 2.060.
-----------------------

COMPRA-SE
UMA CASA OU TROCA-SE POR TERRENOS
NO VALOR ATÉ 1.000.000,00.

TRATAR PELO TELEFONE 3-297

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mos, Promotor Público, con, C O L I C � S _0_ C O L I C A S

;���;������::���:�:;�� 1 A, regra d010�'�'��mN,! ?1�'das com o ti," do Hanca�a Govern ista continua a�ressan�o a�roYa�o �o testamento
É que "pronunclados Wal, SEDANTOL - regulador e tônico .de ação sedatíva e de Na sessao de ontem da Estadual de Energia Elétrí , Arcebispado. ' Aparteando o orador, o

frido Schultz e José Resko comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias, Assembléia Legislativa, o ca; e o projeto 264/60 amo Criticou, entretanto, os llíd-er do PTB, deputado Evi.

cõmo co.autores nos delitos �iF;;;\'W!iI'�*':!"�·;;.,.«:_>_�"'�-_ líder do Govêrn?_ deputado pliando_ as atríbuíçõea da projetos 250/60 e 251/60, lásío Nery Caon, afirmou

de homicídio e de lesões cor. Romeu sebastíão Neveu, Comissao Estadual de Ensr- efetivando mensalistas, dia- que recebeu somente hoje o

parais praticados contra INSTITUTO D. PEDRO II apresentou requerimento so- gia Elétrica, todos enviados à rL'�as, extranumerários, ta.' projeto que visa efetivar

Constantino e Francisco Gon C I I I
licitando regime de urgên, Assembléia pelo Chefe do roteiros e criando os qua·1 mensalistas, diaristas, tare-

chorek, respecti�mente, não U lura - Soeia cia para os projetos 235/60, Poder Executivo. ! dros do Plano de Obras e. feiras e extranumerários e

havia comp o dr. juiz pre9i. INICIAR-SE-Á no próximo mês de Novembro, curo que autoriza a doação de Impugnando o regime do Equipamentos e, da comis·1 nem tivera tempo para lêr,
dente inquirir o juri da ma. sos ·altamente especializados à preparação de candida- um automóvel à Pia Arqui· urgência solici�ado para ou são Estadual de Energia

I
quando mail:! para apreciá.

neira como o fez". tos aos exames do Artigo 91 (curso ginásial em 12 me. diocese de Florianópolis, referidos projetos, ocupou a Elét.rica, pois a aprovação lo em seus mínimos deta·

,Prosseguindo, sustenta o s�s) às Escolas preparatórias de Cadetes do Exército, 241/60 autorizando o Poder tribuna o vice.líder do PSD, I dos mesmos virá em muito lhes.

parecer que a razão da falha Aeronáutica, Colégio Nacal, e Escola de Aviação Co- Executivo a rescindir con. deputado' Ivo Silveira, que na! õnerar o TeL\mrO do Estado I Enquanto assim procedem
é evidente: bast.a, paTa que mer.cia!. O curso ginásial satisfaz plenamente ao desejo trato com a União, refe-Ioportunidade teceu conside· e dificultar a autura

ad·1
os deputados que apoiam o

haja responsabilidade do co. de você: seja querendo frequentar uma das citadas Es. rente ao arrendamento da rações a respeito. . ministração do Sr. Celso atual Govêrno, os deputa.
autor, qUe êle, de qualquer colas, seja na vontade qu-e você tenha em atingir ou. Estrada de Ferro Sta, Cata. Considerou medida justa a Ramos. O que existe de real, dos que formam na Oposi·
'modo, hajà concorrido para tras atividades na vida social 'ou pública e que req_uei- rfina; 250/60 efetivando doação de um aut{)movel à na atitude do líder do Go· ção vitoriosa de 3 de autu_

a prática do delito. ram saber e cultura. E através do Ensino ministrado no mensalistas, diark,tas, tare- Pia Arquidiocese de Fio. vêrno não é proteger os bro lutam de['esperadamen·
No caso presente, assim Instituto D. Pedro II, você verá garantida a satisfação feiras, etc; 251/60 criando rianópolis, poi& virá em pequenos funcionários, mas te, t.entando evitar o que no

não procedeu o dr. juiz pre. de alguns dos seus interêsses, fazendo o curso ginásial os quadros da Secretaria muito contribuir para o criar embaraços e transtor. futuro será um pesado ônus

sidente, ei& qU,e os quesito� "
pelo Artigo 91. Peça, informações na Livraria Anita Ga. Geral do Plano de Obras e I perfeito andamento das nos para o futuro adminig- para a gente hmnHde e

formulados b foram pa,rll/ ribaldi, ao lado da Farmácia "Vitória", na Praça 15.
•
EquilJamentos e Comissão obra.s es:piritua.js encetadas tr:1tivos de Santa Oatarina. Obreira do nosso Estado.

MODUlO COMUl D[SMnNDOS�Xentenas �e mortos
LEOPOLDVILLE, 24 (U.

P. 1.) - Unidades do exer;
cito congolês cometeram
ontem, (sob o comando do
coronel Bobutu) graves
desmandos na parte afri
cana desta cidade, onde
mataram varias pessoae e
detiveram outras.

tempo que penetravam
pela força em muitas ca,
sas e sequestravam afri
canos suspeitos de apoiar
o prímaíro.mínístro Patrí ,

ce Lamumba. Informou.
se que pelo menos quatro
africanos furam mortos.
Em toda a cidade ouviam.
se os disparos. O surto de
violencia de ontem seguiu.
se ao choque de sabado à
noite entre civis e solda.
dos, no qual morreram
dois civis.

Os soldados impediram
que europeus entrassem
no bairro africano através
da Avenida Baudoín
pr4ncipal via de comuní,
cação da parte europeia
de 'Leopoldville com o
bairro africano.

Foram mortos 135 balu,
bas numa batalha entre
policiais katanguses e ele.
mentos dessa tribo, ao ort,
ginar.se um incidente a
64 quílometros ao noroes,

Os soldados, armados
com fuzis e aparentemen,
te sem plano algum, per.
correram a CIdade fazendo
fogo ao léu, ao mesmo

Direção de: MILTON LEiTE DA COSTA e RUBENS COSTA

JURISPRUDf,NCIA
Apelação criminal 11. 9.285, da comarca de Curitibanos.
Relator: Des. Ferreira Bastos.

'

- Co-autoria,
- Nulidade do julgamento por defeito

Houve, desse jeit.o, íncon,
testável .prejuizo para a de

fesa.
- Quanto ao julgamento

de Walfrido Schultz, que foi
absolvido, não pode, por seu

na imposta poderia sofrer

redução de um sexto a um
terço, frente ao dísposto no

.

� 1.0 do art. 121 do Estatuto
do de 1940.

questionário.
- In casu, foi desatendido, também, ao

expressamente determinado no inciso IV
do parágrafo único do art. 484 do Código
de P.rocesso Penal.

Vistos, relatados e discutidos êstes tumo, convalescer, eis que
autos de apelação criimnal n. 9.285, não formulados, como de di
da comarca de Curitibanos, apelantes reito, os quesítoa da co.auto,
a Justiça, por seu Promotor, e José ria, seja na participaçã-o do
Resiko e apelados a Justiça, por seu homicídio, ainda nas lesões

Promotor, e Walfrido Schultz: corporais.
ACORDAM, em Câmara Cri. ;ulgamento de homicídio de Para melhor esclarecimen-
mínal, por unanimidade de autoría singular, certa. to, recomenda-se que o quas,
votos e rejeitada a prelímí; Tal como se fez, retirou-se tionário, no tocante ao homí,
nar suscitada pela defesa, ao Tribunal popular oportu, cídío, deverá ser organizado
dar provimento aos recursos nidade para pronuncíar.se assim em relação a cada um

para anular, como anulam, sóbre ponto de capital imo ::os réus:
os julgamentos a qUe foram portância na solução da es, I
os réue submetidos, detsrmí, pecie, com evidente prejuízo No dia 29 de maio de 1958,
nando qUe a novos sejam suo para o julgamento. às 20 horas mais ou menos,
jeitos com observância das Conclui o douto opinante na localidade Felipe Schmidt,
formalidades legais. pelo provimento de ambos OH desta comarca, Constantino
Custas a final. recursos, "para o fim de, Gonchorek recebeu as oren-
- A Promotoria Pública anulados, os julgamentos, a sas à eua integridade corpo.

da comarca de Curitibanos novos serem submetidos os ral descritos no auto de exa,

ofereceu denúncia contra réus Walfrido Schultz e Joué me cadavérico de fls. 7?
'Jo�á Resko e Walfrido Behul, 'Resko. I I
tz porque, no dia 29 de maio - Respeito ao julgamento. Essas ofensas à integrida.
de 1958; na localida(k .ele Fe., de José Resko, desneceasárío de corporal da vitíma ·oram
lipe Schmidt, armados dé ri; se tornava renová.Io pela a causa da sua morte?
pa, agrediram Francisco falta dos-quesitos pertinentes III
Gonchoreck e Constantino à co-autoria, por uma ques- O réu F ... produziu algu-
Gonchoreck, sendo que êste tão de economia processual, mae dessas ofensas à ínts,
veio a falecer em virtude das eis que o júri reconheceu, gridade corporal da vítima?
lesões recebidas. de�,je logo, ter sido êle o IV
O Dr. Juiz a quo, enten, autor das lesões corporais err, "- Não tendo produzida ne

dendo provadas as acusa. Constantino Gonchorek das; nhuma dessas ofensas a in.
çõee, pronunciou os indicia. cri tas no auto de exame ca, tegridade corporal da vítima
dos como incursos nas san, davéríco, não fôsse a respos- o réu F. . . concorreu. de
ções dos arts. 121 e 129, com. ta genérica e afirmativa sô- qualquer modo para o crime?
bínados com os arts. 25 e 21, bre a exiutência de círcuns, Segue-se o último da série,
todos 0& dispositivos do Cá. tâncias atenuantes em seu relativo à existênda de ate.
digo Penal. favor, qUe o Juiz, ínexplica, nuantes (art. 484, parágrafo
Of�recidos e contrariados

I
velmente, desatendeu ao ex- único, III e IV do Código de

os libelos. foram os réus sub. pressamente recomendado no Processo Penal).
metidos ao julgamento do inciso IX dó parágrafo único
Tribunal elo Juri. do art. 484 do Código de Pro- A mesma formulação .de-
A vista ,!os veredictos pro.. cesso Penal. verá eer observada para c

fel'idou, o Dr. Juiz Presiden., É que entre as atenuantes julgamento do réu Walfrido
te absolveu Walfrido Schultz legais arroladas no art. 48 Schultz pelo crime de lesões
e condenou José Resk a seis do C.P., está a de ter o agen, corporais na pessoa de Fran ,

anos de reclusão, pagamen, te cometido o crime por mo. cisco Gonchorek.
to das custas do processo e tívo de relevant., valor so- Florianópolis, 3 de mala
taxa penitenciária de Cr$ .. cial ou moral", e, como se da 1960
20,00. sabe, em se tratando de ho- Ferreira Bastos, Presidente
É que ou jurados entende. micidío ou de lesões corpo. e Relator.

ram não haver o primeiro raís, essa atenuante runcío, Hercilio Medeiros
participado dos -.dois eventos na como causa de faculta ti- Maurillo Coimbra
crímínosos, e, quanto ao se. va diminuição eepecial da Fui presente:
gundo, [ulgaramvno respon, pena. Milton da Costa.
sável, tão somente, pelo ho, Verdade que o Dr. Juiz Pre
micídio. L�� sidente condenou José Resko
Inconformado com a con, a seis anos de reclusão, 11

denação, apelou José Resko, nimo cominado no art. 121,
o mesmo fazendo a Promoto., já referido.
ria Pública respeito à absol; Mas, uma vez reconhecida
víção de Walfrido Schultz. a minorante em causa, a pe,
Nesta Instância, com vístâ -----------------------

dos autos, a Procuradoria Ge.
raldo Estado, por Intarmé ,

dia do Dr. João Carlos Ra,

COMO É
O CAFÉ

GOSTOSO
ZITO

MOl.ÉSTIA DE SENHORAS
I

FLORIANóPOLIS, Quinta Feira, 27 de Outubro de 1960 5-

A roupa
.

�Que convida aa
movimento

.H-o'"

RNT_ISTR

Você pode adquirir as
camisas e calças se

paradamente, ou em

conjuntos formando a

roupa SANTISTA.

p. a nascimento'acor

A roupa SANTI STA é especialmente feita

para suportar as mais rudes condições de uso, no trabalho, esporte e fins de semana. O

seu feitio, cuidadosamente estudado, proporciona máxima liberdade aos movimentos, Seu

tecido, o Brim SANTI STA, Ó super-resistente, pré-encolhido e as costuras são duplas, para
durar tôda vida. Tudo isso representa maior economia para Você, CÔI'8S que absolutamente

não desbotam. Todos os tamanhos.

CANilSAS - CALCJ�S - C.ONJUNTOS
�,

Confecoionistas e distribuidores autorizados: AL:-:R�D Kalil Sohbc, Caxias do 'Sul, RGS-... Confecções BEMFICA

J; S. Tec. S.A., Est. da Guanabara - FITELt, Fios e Tscicos Ltda .. São Paulo, - ROUPAS AB S,A" São Paulo
-

t::.::,
Produtos garantidos pela etiqueta (�mmSHl qualidade que não custa mais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fiti,fic-àifõr 'lirõ11881õ-tiii!,'..........s: A:AOF�O Sz� �o
O":::'.. ;;,,�::.�:' ::"�:'�'-áõRA.'lvÃ i:1õiiÊlosÕN-mCHLEi

---

�
..-----

�. [
;i.,:�::·"�:;::i!��::,:::O:::: CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS Joan MonIz S. G.
drade}, ConsultaI: pel. m..nhã no

Hospital de Carldad.&. 'A tard.e d...

15.30 horas em d.lante no conlUl.

tório. à Rua Nune. Machado, 17,

esquina da Tlrad.ent.. - Tel".
2766. Re,ldêncla - Rua .&re
chal Gama D'Eça n.o 1.1. - TeI.
1120,

.

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

DOENÇAS DO PULRÁü
- TUBEI�CULOS. -

Consultório - Rua F.lIl)'
Schmldt, 38 - T'1. 1801·

Horário: d ..t 14 ... HI 1I0rAl.

ReBlclêncla - ,.lIp. SchmlcU.
11.0 117.

DR. ANTONIO MUNIZ UE

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGiA

ORTOPIlDIA
Consultório: João pln\o 14 -

, I
Consulta: da. Iii àI 17 hor.... d.1,_
rlamente. Meno. ao. lábad.OI. Be..
81dêncla: Bocaluva. 1811. Fon. 1714

DR. WALMOU ZOMEH
GARCIA

Diplomado pela Faculd ..a. Naolo_
nal de Medtcína da {J nt v"Tllelade

do Br ...U

Ex-Interno por concurso da .a'.r.
nldade_Escola. (Serviço do prot.
Octávio Rodrlgue. Lima) Ix
Interno do Serviço de CLrUrsla elo

Hospital I.A.P.EI.T.C. ao RIO d.

,Janeiro. MédiCO do' BOlpa&.l d.

Caridade e da M aternldad. Dr

Carlos Corrê •.
DOENÇAS DB SaNHORAS,
PARTOS - OPKRAÇOIS -

PARTO SEM DOR pelO m4'o!lo

palco-protllatlco
Consultório: Rua João pinto n 10.
das 16,00 àl 18.00 hor.... A"nl1o
com hor... m ..rc.d.... Tolerono
8036 - Re.ldêncla: Rua Cenora1
Blttencour' n. 1111.

/
DR. LAURO DAURA

CLINICÁ ••LU.

Eweelalletn em moléllll... Cle Se..
nhorK. c Vl,u I1rlo·árl .... Cur.. r._
11eal ... �. In!eccõe. agudAl e or6.
nle",. do aparêlho genlto_urln,rlo
em ambr8 O' &eXOI. Ooono... d.o

aparêlbo Dlgeltlvo o elo 111\.ma

nerV080. HorárIo: 10 l,S à. 11 e

2'" i\s ó bar.. COIaUUórlO:
Rua Tlradentel. I! - 1.0 IoDdar
- i'-one 3246. R8Ildênola: •••
Lacerda Coutinho, li (Ch,o&ra CO
Espanha - Fon. 1..1.

Dr. Hélio Peixoh�
ADVOGADO

Escritório - Rua Fel1pe
Schmidt nO 37 - 20 Andar �

Sala 4.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO .27.

/'

Caixa Postal 40e.
Telefone - 2422.

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLlNICA GERAL
Consultório: Rua Cel. Pe

dro Demoro 1.627 - EstreI

to, das 16 àlJ 19 horas (no la-.

do da Farmácia do Canto).

Res.: Santos Saraiva, 4�0
_ Estreito - Fones 2322 e

8387.

DR, RUBI- GOMES

'MENDONÇA
ODICO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Rf'SidêDcia:

Rua Gal. Bittencoü.r\ D. 111,
TelefonE': 2661.
Consult6rio:

Rua Felipe Schmldt a••"
Esq. Alvaro de C&nalll••
Horário:

fias 16,00 às 18,00. diarla
,nlJ':nte e"rf't{' nns sábadO"

DR NEWTON D'AVILl'
CIRUR(;IA Ga&AL

Doença. de "enhora. - prQo\O

loglll - EletricIdade • éelloa

Conlultórlo: Rua VIctor ••1.

r"nel n.o 28 - Telefone U07

Cilnsultal: Da.I 16 bor ... em 1116.n",

J{,;!It1êncl,,: Fon •. g na Rua BIll

"' ••1"�1. n 71·

(UNICA SANTA CATARINA
élinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais '-
Angustia - Complexos - Ataques _ Manias

II Problemático Aletlva e sexual

Õ Tratamento pelo Eletrochoq ue com an est exta --

1._ Insul1naterapla - Cardiozolorapla - sonoternpta e i!• Psicoterapia.
DI reçào dos Psíquíátras -

I DR. PERCY JOAO DE BORBA : •••• \.\.\." "0:.\."" \\.\.,.,, .,,"' \\. %,,.,.,..%'%':1
• \, DR. JOS:€ TAVAR ES IRACEMA •
• •
• DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE •

: CONSULTAS: Das 15 às 18 horas !
: Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 ::
: (Praça Etelvtna Luz) ! i
• � o�••••••� ••O·O-i

"

ili��7�;i����·····
..

·i

i
•
•
•
•
,. Fones: 2198 e 2681
, ! to

Espeda.lista em mo-léstia. de anua e recto.

T'ratamento de hemorroidas, !iatulàa, ste.

Clnraia &na!
CONSULTORIO: - P,na CeI. Pedro Demoro,

Estreito

1553

". S08ERAN�" f'RAC.t 11 DI) NOVEMBRO - .SQUlNA
IlGA rELIPE SCBMIDT

'IUA1. 'A �AIl.[liANA·· UISTRITO 00 J:ST �J:I'fO - CANTO
-----_

DENTADURAS INFERIORES
M:€TODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDt>

DRI MOORRIS l(HWEIDSON

APRENDA ING[ES
com o Prof. Mr. Edw�rd Green

à rua Tenente Silveira, 42

CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO f'ARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS

TRATAMENT'DS DE CANAL
./

HORARIO - das 8 às 1'2 e das 18 às 20 horas

HORAS MARCADAioS .- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 - 1.0' andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA DUTRA
SERVI-CO DE RA'OS X

•

Radiotog istas : DRS. A. J. NóBREGA DE OLl\'Efl\A
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve"icula Biliar - Rins

Tnrax _ Ossos - Intestino, etc.

Hlsterosalplngagrafía Radiografia Obstétrica

(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

11ISPOE DE APARELHAGEM MODli!RNA MARCA

SIElUENS RECENTEMENTE ADQUffiIDO
ENDER�ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. õníbus à por

ta (Almte. Lamêgo).

Mauricio dos Reis - advugado
Norber.to Brand - advogado

Advocacia em geral no

Santa Catarina
Estado de

PROJETOS. ORÇAMENTOS E CONSTRCÇÕl-:S
A CARGO DE

AGRICOLA B R UNO

Correspondentes:
BRAStLIAINGLATERRh

ESTADOS UNIDOS

ARGENTINh
RIO DE JANEIRO

SAO PAULO

REGISTRO N° 167 - C.R.E.A. 10.a REGIAO _ S.C.
Rua 14 de Julho. 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A CLI'NICA

E. VIE'GAS ORLE

Ed. SUL AM:€RICA 5° andar

SERViÇO MILITAR
INFORMAçõES ÚTEIS

CONVOCAÇÃO DA CLASSE DE 1942: - Segundo
já noticiamos os ci.dadãos nafcidos em 1942, deverão
servir aO Exército, Marinha ou Aeronáutica, no próximo
ano de 1. 961.

- Os que ainda não se alistaram deverão fazê-lo

quanto antes, no 14.0 B. C. ou na 16.a C. R.
.

- Procurando difundir estas informações, visamos
o conhecimento da Lei do Serviço Militar em seus pon.
tos principais, dos quais o fundamental é o artigo 140,
cujo resumo é o seguinte:

Artig'o 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 govêl'l1o;
d) - obter passaporte;
e) - obter licença para qualquer Indústria ou

'profissão;
f) .,._ obter carteira profissional;
g) - matricular-se em qualquer Estabelecimento

de Ensino.
BRASILEIRO! SERVIR À PATRIA NAS FôRÇA\S AR.

MADAS, É O TEU MAIS NOBRE DEVER CíVICO.

ENCONTRO COM ANA LÚCIA
A Sociedade de Amparo à Velhice, fará realizar no

próximo dia 29 de outubl'o, uma soirée em benefício da.

ttuela iSociedade Beneficente.
Para o aconte.cimento, foi especialmente convidada

a cantora Ana Lúcia, artista exclusiva das gravaç.óes
Chantecler.

Advogado
ED ZAHIA. :1 o ANDAR TELEFONE. 2248

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

._

Rua: (!lnduo lulenllno. n.' li

• J\RQUITETONICO
• TOPOORAFICO
• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TlM�RES,

;..;_

,
J

Escritório de Advocacia
RUII."Fel1pe Schmidt, 14\ - 2.0 andar - F1orlanópolla
Dr. Acácio Garibald1 S. Tblago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. EvUásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas civeIs, comerciais, crimi
nais e Cisca1s - Administração de bens - Locação e ven

da de Imóveis - Naturalização _ Inventários - Cobran
ças - Contabilidade: escritas. balanços, anâllsep � Qerlclu

rn!TfHL-\ "O F.STADO" LmA

lha Couelheire lJ'.latra, 1'0
f'eldooE' 3022 - (.'{a. Postal 189

I:nderrço Tele&,ráfit'o ES'I'A DO

lJlRETOH
l'{,dJE'lil. de Arruda Rsmoa

G E R E-N T.

Dorru ngos I"ernanrlel! de Aquta o

REL>ArORE�
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - Andrt
Nilo T'adasc o - Pedro Paulo Machaco - Zury Machs-
do Paulo dn Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

(' O L .\ II o H A U O H E S

Prof !'"rn·I,.,," �'I�h(J -- Dr Oswaldo Rodrigues Cabral
_. Dr :\II'ides Abreu .- Prof. Carlos da Costa Pereira -

Jlof Olhou !l'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manuel it.o de OrneI las _ Dr. Milton Leite da Costa -

Dr Ruben COHta -- Prof. A. Seixas Netto - Walter
La nze - Dr. Acy r Pinto da Luz - Acy Cabral T'eive -

Doral éc io Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando souto Malar - RuI Lobo - Rozendo V. Lima.

Maury Borg e. - Lázaro Bartolomeu

" t B I í C I !) A P ,
Aido Fernandes - Virg1l10 Dl..':>smar A Schllndwl'lrn

- Ivo Frutuoso.

I{ I I' K IA � I N T A fi' T •

í1:-tlJr ... ,.nl.aç6foe A. S. l....,.. LUla
RIO:,," Hua 8e,)IIII10O{ Oa.t�u .... - ,- ".0:11'11

Tel. JJ"�
e " � 'II .. f{u .. VItória (í57 ... "�.I II -

Tl!!1. H-Stn

l.'-.n·lc;c T .. I .. ,ráCko da UNITIU .PRESa ll!·I-')

AG.N'fES I (;ORR�SPOJ.�D.NTlI!e
,. T"dn41 .,. lIIunlclplo. " 'ooiANTA CArl ,4.RfNA

.lNUf!lC. J@
''.<h·diIll1l1., r- ..n t r a t e. d� u·oH·do r(> .... l,.b*-I. E... I�.l

.'\SSINATURA .'\NUAL CR$ 600,00

A direção náo se n·s�.t(':�abiliLá pelos .

•. f'\tIJ:'" f>mludm' nus q.r.ti�i)s assinndo-.

L O T E S
Com grande lacllldade de 'Pagamento, vende-se lotu

3. longo prazo sem juros. sitos á rua Lauro Línhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.
vendas: Edifício Montepio 3.0 andar _ Sala 305 -

"one 2391 e 3426.

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

Servindo especialmente para Escritórios, Gabinetes

Dentário, Conglllt ól'Ío. Fotogra fo, etc., Sito à Rua

João Pinto, 9 - Sobrado.
Tratar à Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar ou pelo

Telefone: 3756.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DEN'l'ISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidade
BOnDEN AIR01'OR S. S. WHITE

ConsultóriO e Residência:
l:l1:l .J cl'ôllimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Exclllsi\'llmenie com horn8 marcadas
------------------

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

OU\'idofol - ;..rariz c Gat'ganta tem a satisfação de comu

nicaI' aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua cli

nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

:"\ o momen to está em estudos de sua especialidade
em (URlTI BA. Onde est� atendendo seus clientes em

seu l'Ullsultól'io, �ito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON

.IU!'\TO. �U7 - EDlFíCIO JOAO ALFREDO CURITIBA

Rápido �rBARRIGA VERDE" SIA
1ransporte de Cargas

x x x

Em Organização
Tdlfl'gU ::\Iutuo com () "Transportes Osni" e

"Translll'co - Transport.es Hodoviários"

Matr1z
F LORIANOPOLIS

Filial
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52_74-71J

Agência. SÃO PAULO
Rua ltarlrí n. 61
Telefone: 9-37_84
End Te!. TRANSVERDE

Rua Fcoo Tolentino n. 11

Telefone: 34-90
.

Caixa Postal n. 511
End. Tel. TRANSVERDE

Agênc1a
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 911
Telefones:
32-17-33 e 32·17-37

End. Te!. TRANSVERDE

Agência,s
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (Flllal)
CRICIUMA
ARARANGUA

A tendbmos as seguintes praças: Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara. Palhoça. Aririú, Santo
AmarO da Imperatriz, Bom Retiro, Urubici, São Joa·

CJuim� Paul,o �,.opes, ImbituJfa, Laguna, Tubarão, Cri�
ciuma, Al'aranllUá, Lajes, Campo, Grande, Teófl10

Otoni. Teres6polis. Nanu(lue e Pôrto Ale&re.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOE�ÇAS DO CORAÇÁO
TONICARDIUM poderoso cardíotõníco.díuretlco t

ínc ....ado no tratamento da Artéria Sclerose, disturbíos dr

pressão Artéríal, doenças dos Rins e Reumatismo.
TONICARDIUM O TjNICO DO CORAÇÃO

o Gran�e Vence�or
CA.l{LOS ADAUTO VIEIRA

'iI
.� .

FLORIANóPOLIS, Quinta Feira, 2.7 de Outubro de 1960 o?
, -

'-='"""'"'------------------------ ------. -_._�--------_............

O AMOR é um sentimento,
natural e legítimo, que
dentro da família produz a

felicidade e a paz, e que só
nela encontra segurança e

dignidade:

NO CLICHE FrCJ) Iuuiiel Qstin, Btspo da Cidade de
Lajes, na cel'imCmia religiosa no casamento do Dr. Daniel

Barreto" com a srta. Emengarda Cunha, hoje, sra. Dr,
Daniel Barreto, realizado no dia 19 1). p., na Capelct ao
Divino Espírito Santo, Atrás nota-se os '7Jais dç� nOivçt, Sr,
e sra. Paulo tnüra,

ARTUR,O Frondizi, Presidente da Argen,
tina, fará aniversário amanhã,

AMANHA, data comemorativa, do segundo
aniversário da eleição do Papa-João XXIII

HOJE, em 1831, Colação de grau dos pri
meiros bacharelandos da Faculdade de
Direito de São Paulo,

PROCEDENTES da Belacap, chegaram
terça. feira, o Sr. e Sra. Celso Ramos, Go
vernador eleito do Estado.

KA "SOIRÉE Chic" do próximo dia 12, no
Lira T. C., com a apresentação de Tony
e Cely Campelo, o colunista apresentará
os brotinhos para a escolha de Miss Bro
tinho de 1960, do Lira T, C.

AS TREZE senhoras mais elegant.es de
Santa Catarina, elegerão a Miss F:lorianó.
polis de 1961, na ocasião do concurso.

O DR. RENATO Barbosa, está presidindo
os trabalhos no Concurso de "Economia
Política na Facl:llçlade de Direito.

OUÇAM hoje, o programa '''Radar na

Sociedade", pelas ondas curtas e médíae
da Rádio Guarujá, às 18,30 horas.

O COLUNISTA organizará' uma excursão
à Camboriú para o próximo domingo. rn, ,

formações nesta redação das 8 às 9 horas,
diáriament.e.

ESTOU estudando as possibilidades para

apresentar um desfile de chapéus. Uma

chapelaria já se candidatou ... Vai acon

tecer ...

Co LADO que cempete :'t um çavalheíro,
junto a uma §a,ma. é sempre o esquerdo,
Na rua, o lado será 0, e;xtremQ,

NOS cinemas, teatros e restaurantes, de
ve o cavalheIro cortez colocar.sg no melo,
sempre que se encontrar em companhia

.

de duas senhoras,

,
UM cavalheiro quando em companhia de
uma senhora, está no dever de oferecer
De para levar. lhe certos objetos, tais como

livros, pacotes, etc"

OUÇAM hoje, pelas ondas

curtas e médias da Rádio

Guarujá, das 18,30 às 18,55,
o Programa '�Radar na So

ciedade".

Uma .verdade ressalta evidente, como 'resultado do
'pleito presidencial de 3 de outubro último: o grande
vencedor foi o eleitorado, Em outras palavras, o Povo.
:� Descobrindo a extraordinár-ia fôrça do voto, como

instrumento de fa�er subir ou descer govêrnos, o Povo,
se assenhorou da soberania, que há deveria ser sua e

que [.IÓ o era n9 PIlPe!,
Não é uma verdade constdtucional que todo

-

o po
der amena QO povo e só ºIl'l êeu nome será exercido?

Antes, não, Agora, sim,
Começa a ser' uma verdade -praticada, desde o úl

timo pleito, quando fo! descoberto que. são mantidas ali

t enovadas as fôrças econômicas e políticas a mani

festação popular nas urnas.

Desta forma, porque passou a ser exercida com

sucesso a demucracia no !h�asil, se tornou improvável
li surgimento d� gnl'pos pol iticos gn I'l conôm ic os, dêstes

qutl subjugam os intêrª�sei:1 culetívns !J,0f.1 s@�!s [nçonfes , ANUNQIAMOS o verão e o vento sul che-.
M!vt!i'l apetitgs OP tenham pg�içõ\3s amhíguas, v9ci- gou '!fet'Q�",
hwte'i, fn!l1t� aqs !,!q)l)lenla� nacjqnais, e i:1\'!' mants;
Jlhnnl nQ ppgt'l' pãg ol:J�tantê Q cle.sgpstq Elil: cqletividada.

�êrão 'lpgp iOlupstjtpWO'i, na priIl1eim eleição,
O� demagogos, gs Pf!rl:l-�ita�! q� cqmQ{l�stai:1, os

oportunístas, PS e1Cplºnl:dor�s cio Povo, !.lnfim todos
quantos CQll'ltlj,{l]@ffi 19�ral' o gjeitpl'adp IJ se alçam a

çA-rgPs e tunções públicas, dêles serão removidos .

�):I�t;;�r:s��;el�Q����e�ecre�dtSe ��l':��,rdo com os desejo

A rrazar O Tesouro e ma-
�.v�f:����i:;, ': ;�i'��i�� �""'��iti::;:'"�g="�;' d� �::�::

I
'

.

-

rem �:q�l�a�a�'o�:;�e:s�e 110:0' ;'�:'liz:;:�OSI ª�ã�e��:p;�; I

n 18eta r o Futu ro (iov eArno'stjas p!atafor�as,. de �entirem com at�s as SU[lS pala-
vras, receberao, lIl'ledlatamente,'O castIgo, I, Nu�_ caso )1flo obttlrã� mais o apô�o indispens�vel (Cont. da 8.1' pág,) / TOS SÃO HERESIAS

JU'I
Constituição Federal. O sr.

a reeletçaQ. Em Qtltro ven'LO se.us c�ndldato� l'epelldos Q vice.lírlel' oposlcIonis-' RIDICAS E ABERRAÇÕES Elgydio Lunal"::i, em aparte,
fi derrotado!>, I t�, sr. lvoSilveira., manil'es.1 Declaranljo votar com, muito Ibem ponderou que

Ê�ta, Sêm dgv!cla, o malol' p�'obl�mª do �r, Jânlo tando:SIl contra o requeri- sua bancada, contrà o re- "a nossa preocupaçâlo eltJ.

Qpndros, .d{ilpois de a'sli'llmir a Pr{ilsidê.nda,
'

I me'_�to, estranhh: a press� I, q��r�mento imoral, o sr. fazer voltar a Sa'l1ta Cata.

Êle sabe com MIlHlla lP\'l�âvel �ensibilldade polí. de uma llancacta QU�, ate, EVllaslO Caon, llde� do PT�, fina ao aue era antes de
" ",.'�' .

•

. ',. ' .,
,

.

I bem pOUCOI tempo, fa'Zla tá. observa que o governo, T.ao 50 especialmente Jta, ins·
tJca que o tem .pelmltl�º �u�!I contra tUclQ e contra

I bua raza da necessk'.ade .de contente com a simples ur. trução públi:.a", t o Olr::t.dor
toelos os argllmentos maIS IQglcQS e sensatos, que ê, ho.

I que todos Os projetos que -gência soIL.ita'''.a l-I�l'a as finaliza expressando que a

je, uma prisioneiro dlJ,s suas prolllessaS e terá (le cuml: L�_mitavam pela Asselí11bltL proposiçõs acima, ainda racional ,d'O e'n,sino em nosso

pl'í.las, pena de ver clesfa�er-se em �,m instantl) a mís, I ia �el�esRem o estudo das quer tralÚitaçã� de projetos Estado fôra um dos pontos

t' d' ame
I comlssoes. Estranhava tam, que se quer lhe chegaram essenciais na. plataforma do

],('[1 ? seu n . -'. I bém qUe Os parlaníentres ar maos para leitura, cio govern.a':':or eleito, sr. Celso

N�o po�er4 .delxIH' de atendel' a 'todos os set�r�s da gov.ernista�, que ante8 ab�_ lf;,ndo o caso <los que a!ndaj Ramos.-
adminlstraçao publica, expurgando·a cios seus VIClOS o trUlram todas as proposl· contem eme::das esdruxu .. ,

A PROMESSA DO LIDER

aél'escentando-Ihe ou animando. lhe virtudes,
/ I qões c;la. opo�ição em lhvor Ias. e. incon�titucio�lais. GOVERNISTA

Não terá oportunidade de re�olvel' os problemas! 'c� fu�clOnallsn:.o, agora, a, MaIS a.dl�nte, afuma aue as Do líder governista, citu,_

. .

-

d b' n' .

.

I f' d
'

" pos dez anos, de um mo· propOSlçotr CO'r:s�tuem ver· mos apenas 'esta frase, da
da segUla�ça e a so, era ,Ia naclona OH\, os pIln- mc'nto para outl'O se mo,"_ ,:aderar, aberraçoles e he. qual Os leitores tirarão as

-«�ios naCIonalistas, pOIS, neste caso, carecerâ de apóio trava tão .nródiga e conse- reisas polítÍ(Jis, verdadeiros conclusões óbvias:" Havê_

'junto às grandes .massas, qua o fizeram presidente gula, em virtude de maio. assaltos, assaltos ao erário remos� de tra'nsmitir o go.

nosta base. ria eventual, tramitação do público, e quI' .a Casa, co::n v('rno éfe' Santa Catarina, (a,0

Ver-se.á, impelido pela promessas que fêz na sua
uma pl�tOlb. ,de projetos que 'a. at;tude ela bancads: situa_ sr. Celso Ramos com as

-

,', .
' -, '.

,
. ofilvelgon,havam' qu'lquer ClOl1lsta, estava SImples· .finanç,1.� sa)leaodas ... " O

campanha eleJtOlal, a realIZaI ul_ll govelPo hon,esto, dI Casa Legislativa pela au. mente inverteIl'::'.o '.1 função máximo de Idosf!\Çatez e

nâmico e progressIsta e, essencialmente, naCIOnalista, sência de crit�rio na apre_ do Legislativo e que, em insensibilidade' ·l".0 mínimo
estabilizando a moeda e acabando com a carestia,. sentação, pela falta de subs. úJti1l118j a..::ál�se, est',va ali de palavlr::ts... .

Do contrário, em 64, terá sujeito o seu nome a um tância jurí<::ill.l:, to dos para zelar pelo cargo que O testamento, pois, con-

'ande desgaste e o que lhe é mais grave, não dará ao j ". carentes. de estud�s e de p�'ocurava ex_troel' :om dlg. tinua. Da intenção do� go,
gr<
'.' ',' em�'::das. DIsse tamhem que mdade, e nao aprovar de vernistas r:ão é preciso a-

que escolher p�ra seu suces�or ,certeza da vItoIla, I essa atiturl'e visava exclusi_ �_ fogail?o �'que a maiorja cresccntar mais'> nada. O
O Povo nao vendo satIsfeItas as suas esperanças, vamente o;.riar dificuldades goverml;ta e msua aCao povo, de tudo o que acon,

nem concreÚzadas os seus anseios, democràticamente, para o próximo govêrno 'ào impatriótica, houvesse ,POi; tecer em sua Casa, escutará

votará contra quem lhe traiu a confiança e lhe iludiu sr. Celso Ramos, e no CI9.S0 bem mandar parfl o plená- e ltrá. Já jul'gou o governo
,

'
da criaçuo do quadro do rio, udenisill a � de outubro,

a boa fe.
, . , " ,POE, por exemplo há ahos O sr. Dib Cherem, a. Agora, vai veIt e quanto pO.

Sem dUVIda - apos 31 de Janeiro - querera e que essa Secretaria fôra preciando a questão, invo· o(le fazer o desesuêro de
deverá cobl r todas as promessas em razão das quais cria:la e somente à proxi. cou a necessi':'ade de tais quem nào sabtr pOI:',er, e,m

suÍl'agoll o sr. Jânio Quadros connante ele que êle sa- ma<!amente da t�hJlsição dt matérLr sererr� esf'�udadas uma das ações mais rJ.emo�

beria ser um estadista pond' em prática tudo quanto g?ve.rno a ba'nCaJcJ..a s�tua_. ??m pr?f,!',:�lidade, pois via, lidaras de que já tem his,

, o.'

. ,
'-

o ' clomsta tomava a atItude I Ja de 1l11CIO, que l'stav�lm tória em Santa Cat.al'l::a ()

PI eoou. an,tes ela, sua elelçao. ele apresent.ar tal pro'jeto. frontaln:ente contra o que no HIÍs.
J0ll1vllIe, 20.10-60 O LIDER PO PTB; PRO.n:� prescrevia o artigo 182 da

SÁBADO, às
teremos no

19,30 horas'

Lira T. C. o

Disco Dance. Traje "'espOl'·

�.

"AZ DE 0��ó,'1:'ca �a
_
espe,

i:)--C!.�.l
cializada em díecos, ru;"',1:J
Felipe Schmidt n. 38, pa
trocinará os programas
musicais do Dica Dancj, no
Lira T. C. Agradeço pela
colaboração ...

NO PRóXIMO dia 5, sábado
acontecerá no Clube "6 de
Janeiro" o baile das "Na

ções".

A,NA �VÇlA, cantará no

próximo sábado, no Olube
"'12 de Agosto", em benerí,
cio da Bocíedade Amparo ª
Velhice. (!'$oirée"),

-

HÁ PUAI:! ocasiões na vida em que deve;
mos manter 'Ç). hôca fechada: quando na

damos e quando estamos zangados.

DIA 29 (Sábado) -

,..

PROGRAMA DO MES
u B ou TO

Soil"éc em benefício da So .Icdade Amparo a Velhice

Apresentação da Cantora "ANA LUCIA".

I.�"'\$'
1>1.-\ :1O (Domingo) -

So í ró e - dcs íi lc !i;lilgÚ J:1S Cornerviá rios.

-

(I�OS

"'-I>I�le
O'....

�O�Dn,os no mundo
_'U'i.tan••no l�

Brasil ··'th�
. tt1 'te•..i.p êí;)

Produtos Quimicos para Const1lioá.
\"'t'o..,

"lI>I
Representantes em todo o Brasil

I
I '

(h,...
t" POS

I
-
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Sindicalo dos 'rabalhadores na Indus
Iria da

1

Conslruéão Civil de Florianó-
•

polis, São José, Palhoça e Biguaçú
,

EDITAL DE CONVOCAç.ÃO
Pelo presente EDITAL, ficam convocados todos os

as.sociados do Sindicato dos Trabalhadores na Indús-
trí a da Construção Civil de Florianópolis, São José, Pa.
lhoça e Biguaçú, em pleno gôzo de seus direitos sindi
cais para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária,
em sua séde social, no próximo dia 30 de Outubro de

L!lõO, �às' '8,00 horas em primeira convocação e às 9,00
-

horas em segunda convocação para tomarem oonhecí ,

menta e deliberarem sôbre a seguínte : ORDEM DO
DIA:

1.0 Leitura, discussão e votação da Ata ela Assem.
bléia anterior;
2,0 Discussão e votação do Relatório a ser apresen
tado ;pelo Presidente do Sindicato, constante de:
Resumo dos principais acontecimentos do ano de
1959, Balanço do Exercicio Financeiro' Balanço
Patrimonial\ Comparado e Demohstração 'da Aplica,
ção do Impôsto ISindical;
3.° Parecer do Conselho Fiscal sôbre as contas do
exercício ele 1959.
4.° Leitura, discussão e votação da Proposta Orça.
mentária para o exercício de 1961.

Florianópolis, 6 de Outubro de 1960.
Ednil Gomes Ferrão - Presidente

CORAL DA FACULDADE DE
FILOSOFIA

A Faculdade Catarinense de Filosofia, por inter ..
médio do seu.Centro Acadêmico, fará realizar uma apre,
se�tação do Coral da Fa.culdade de Filosofia do Rio
Grande do Sul, no -dia 1.0 de nov·embro, às 20,00 horas,
no Teatro ÁlvarO de Carvalho.

.

O GoraI 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 su,cesso,

É o seguinte,' o programa de Concêrto, para a' 'dia
1,0 de novembro:

I - PARTE

Bonjour Mon Coeur - Orla,ndo de Lassus '

Pase EI Agua - Antôrrio do século XVI
S O Wunsch Ich Ihr - Melchior Franck � Século XVI
Me M'()is 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 Espanhol do

Século XVI
My Bonny Lass - Thomas MorJ.ey
Vento Que Passas - Bruno Kiefel.' (1958)

II-._,... PARTE
Zorii Seceratorilor - Mauricio Mendelsohn Canção

rumena

Olel Folks At Home - C, Foster
O" Olhos da Marianita - Chailley (harmonizarão)

Folclore português
Remeiro do São Fran.cisco - VilIa Lobos (Harmoniza.

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

Folclore mineiro
•

Ay Aguita De Mi Tierra - Folclore Chileno
Tajapanema - Madaleine Ruffi.er (harmonizaçã�) Fol

clore amazonense

Mi Caballo - Folclore Chileno - Arranjo de H, Villar.
l'uel

Olhos Azuis São Ciume - Chailley (harmon,ização) -
Folclore POl'tug'uês

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tem plano" secreto dárias, ma� acha que a los Castelo Branco, pro , .

Em entle�lsta conc:dlda a 'i'ev�s!a Manchete", que a publica no nu-

restrutur�ç�o. �ev� se con, movido com o objetivo de
mero doe�ta semana,. JK f ixa sua posiçao em face dos ultimes acontecimen-

formar a mlclatl�a. e ao pôr o sr. Ci� Sampaio num �os poütícos e do g�verno JQ. Registramos aqui os pontos principais desse
RIO _ co�ando d�. presidente contato mais amplo com a Importante pronunciamento :

'

O governador Cid Sampaio revelou, num contato eleAlto, .sr:_ Jamo iQuadros. crônica política carioca. O 1) - Acha que a vitoria de Jânio revestiu-se d
� .

s opmIOes ac ma ro- governador eleito de Mato .... . .

e um carater super-
com a cromca política do Rio de Janeiro, que tem um r"am manttestadas pelos Grosso, er. Correia da pa�t�?aIlO, o. que mostra a existencia de um desajuste entre os partidos e a

plano secreto para a .revisão das estruturas partídá- governa<;lores de Pe�nam_ Costa, também estêve pre-
opimao publIca;

rias. Negou-se, entretanto, a dizer qual o plano pois �UCOt' MInasl e ,Parana, d�- sente, encarando o assun; 2) - O PSD poderá tirar muitas licões dos acontecimentoj, e admite
dit d

lan e um -a moco na rest to dí
-

-
J

acre I a que um os fatôres de êxito na matéria é o
.

- com iscnçao. que, dentro em breve, terá recuperado a posição 'perdida, se todos soube-

sigilo. OBJETIVO DA BANCADA GOVERNISTA',
rem, em vez de atirar culpas, uns sobre Os outros, escolher uma linha ade-

O governador de Pernambuco reterou que, em quada em face da derrota'

princípio, é favorável a uma reestruturação embora Arrasar o lesouro e 'M"anl1etar o
3) - Aconselha � uní, 'terior do governo ja refle-

não simplesmente à formação de um novo partido cons-
dade do PSD, a fim de til', no seu entender, um

tít
.

d d
.

10.1 I 1 d
mostr3:r ao poyo que os Só pensamento, uma só

1 UI o a snnp es soma (e egen as atualmente exis , pessedístaa continuam 01'- vontade nacional. Ao mes,

tentes.

f G
gamzad�s para a defesa mo tempo uma polítíca do

O sr. Magalhães Pinto, está em que se' escolham

U turo ove"rno d.os ídeaís populares e �on_ continente, tendo em vista

presidente da UDN e go- diretrizes que permitam s�dera que o extraordína, melhores condicões de
vernador eleit.o de Minas, organizar a vida partídá.,

no progresso do Brasil, existencia para as popula-
presente à mesma reunião, ria do país em três 011

nos ultímos anos, em to- cões:
declarou-se igualmente ta, quatro grandes agremía- SEBASTIA-O PED'E URGENCIA PARA

dos os aetores sem convul,
'. ,

vorável a uma revisão ções, crtandu.se em lei
sões abaladoraa 'da estru- 9) - Diz que a inflacão

das bases em que se es; óbices à prolíferação das tura social, fala mais alto é o preço do deeenvolví; '

�������mde ��a ��àW��- peÓ�e�:.s����w::;�espinto HERESIAS JURIDICAS - PROSSEGUE O ��tiit� as P����dor��S d�I�- �:��os ��� �����n�O�r��
cão na legislação eleito, vai ao ponto de admitir

eversõee radicais no regi; de milhões de cabecas dé-

��lir�c�:e °ag��!��:�o��i�i: f�,e:� l�����i d�i�fn�ic�_- PANAMA' COM INCRIVEL DESFA'ÇATEZ m:� - Julga superado o
_ ��b�f:��sOU%��d���:;m �

nação das legendas atuais ção nesee sentido, substi- O deputado Sebastião Neves, r d d b
conceito de oposição sís,

para dar lugar ao surgi- tuida por uma outra, des,
i er a ancada tematica, valendo mais a

mento de um -novo parti- de que para constituição governista, na sessão de ôntem deu mais um exemplo intransigente defesa de

do, resultado da fusão do [I de uma nova grande agre- frisante do propósito inglór-io de vingança e de fal- uma filosofia politica e de

antigos, não resolveria a miação solidamente am, ta de "elan" de seu partido com relação ao próximo reívíndícações que pare,

situação, pois as mesmas parada numa reforma da çam justas:
legendas abandonadas po- legislação.

governo do sr. Celso Ramos. Procurou, logo de início 5) - Acha que a meta
deriam ressurgir com o O governador do Para- juntamente com o sr. Adernar Ghisi apresentar urgên- da legalidade foi atingida
apoio de' dissidências ou ná, sr. Nei Braga, também, cia e dispensa de mterstício e pUbiicação para proje- com muitos esforços,
outros grupos. O problema em princípio, admite a re, tos danosos, inconstitucionais.

,- nuncia e sac�i.�ic:,��/"� es-

Desta maneira, sem que ao menos tivessem
pera que ';f.,;·tejam soter,

. �:ad_�":. 0S proceesos ilegaisSIdo distribuidos os avulsos ou passado pelo estudo óe fazer politica no Bra-
das respectivas comissões, os cit� ..n�,�_/"JIt

�.-

N "m di 30 (d
.

)" D' . r-'"""e::Ç.-.�<:)(' "Vetrlamen ares sil.
o prOXI o la' ommgo , comemora-se O la requereram regime de urg_w: -: . _ . 6) - Afirina que na

do Comerciário. É a data magna da operosa classe tra, como as que efetivam D;-r-"nc�a y�ra proposlçao. �alS campanha eleitoral encer ,

balh�do.ra do com�rc�o. � Sindicato dos Empregados no tarefeirql'Dt�:;�<-- _,'
':,;:; fU�CIOnaI'l�� :xtr�lll��eral'los� rada só teve uma preocu-

Comércio de Flo.nanopolIs, ,:omo em todos os anos, �S->n?' r.�T.:r�"; "1<lllstas, mens�hstas, a��IÍlces, c�Ia o qua pação: a de consolidar o

força-se no sentido de comemorar festivam"n��a.N;' _'_.'
.. ro. u_n_I'co do Plano o de.Ob.las e Eq.l,ipamentos e da Co- regime democratico no

�tfi I<-

t d "d E ElO f
Brasil. Não pensou em re;

Assim, foi elaborado o seguinte PrMij's .; �__ "t! es e la. mI�sao e nerg�a étrtca ; e etiva professores .com sultados eleitorais, quando
Às 6 horas _ Salva de 3111�t:(' .. _�6ffima: dOIS anos de serviço, etc. a'-'3im agiu;

Às 8,30 horas _ Missa" v LIras APóS DEZ ANOS E l_!l\'IA DERROTA, ESTRANHO 7) - Entende que Jânio

_. I em Ação de Graças na Catedral Z'íl:LO ANTES NAO DEMONSTRADO... Quadros receberá o País

-' ( t 7 a O) preparada para o desen-

As 10 horas ....r" Metropolitana con • na . pag. volvimento. Se não houver
01)'- Visita dos comerciários à construção condições faceis, haverá

À f'.
�� .ur ...u do Centro ISESC-SENAC I a JORNADA pelo menos para o futuro

_..nter� _ L� horas _ Tarde esportiva, sob OS auspiciosdo. presidente, grandes pos-

Centro SESC-SENAC, no Estádio do A Inspetoria Seccional de través do . 1'; OJ'�-távio da sibilidades. de bem gover-
, � •.

.
nar ') Brasil com um po_

Figueirense F. C. ;F,lol'ianópoli,s, através da Silv�ira F�lho, Inspetol _ tencial amplamente de-

As 22 h Soirée "Desfile Bangú", no Clube 12 CADES, fará reali:;.!a,r no SeCCIOnal. N:3.. C\por,tunld�de senvolvido. Que Deus o
oras -

próximo dlia 27, hOJ' e, às 9 de nosso contato {!Om ele - t
de Agosto, q.uando será eleita a Miss .. . 'ajude, sao os seus vo os;

horas, ,na Oasa de '�anta nos f?l feIto conVIte para �s 8) _ Opina que na fren-
Elegante Bangú e Miss Comerciária Catarina, na" rua Tenente solellldade� a que e�tarao te externa' o Brasil deve
de 1960. Silveira, a 1..' Jornada de p:·t;sent�s. altas autonct��s aparecer unido. Daí a ne-

Os convites para, o Baile ,pod'erão ser adquiridos pelos Estudos pla,ra Diretor"es c CIVIS mIlItarei; e ecl�sIastI- ce�sidade da política ex_

comel'cl'ár.ios na "séde do Sindi.cato somente até sexta- Inspetores de Escolas (Sê- caso •

, cundárias do Estaéro de
------

feira, das 17 às 19 horas e as mesas na Mercearia Rosa, e,anta Catarina. rOl11tl1ca em
O povo sabe com quell

à Rua João Pinto, 8. A informaçãQ nos veio a: está lidrund'o, sabe qúe êlel
não tiveram idéias durantE

____________________--'-____________
os dez anos. Agora, aue fo'

,blicana, que esmaltou, cam o sedutor

I � I
ram ralados, mostram que

prestígio da legenda, vultos marcan-

a e a
ainda continuam enganan-

tes e inesquecíveis do passado político 'do
.

do E-stado e da República. Bem ao con- I�to faz parte da vitórÍ'::l,

trário, orientaçáo ai;sim neutralizará a de" C('lso e Doutel, e o povo
aventura de falsas lideranças, sem Os textos santos, e os sabe muito bém!

.correspoildência eleitoral, no 'definitivo bOlrr,s ditames ntll conduta -xXx-

arrazamento de Ipolíticos de aluvião, e moral, têm :ondena60 a A "Rádio Oficial", agora
sem profundidade de raizes na re�ep- séculos e séculos, a in�e- já está noticiando os "pa-
tividade da alma popular. capazes de ja, a cobiça, a desonestL namás, digo, Os aconteci-
suportarem a fúria de dt;)sfeítos venda- dade para com o próximo, mentol' ,na Assembléia. No-

vais, tão frequente e habitual na in- e jbanllas outras coisas ticiando, como sempre é

grata convivência política. "rr}.üs. claro.". à moda da ca�I:1.'
Cond'enam os homens -xXx-
- estas 10élulas SOCiaIS,

_ que mercê das suas, po-
O jornal "O Gl.obo" em

sições, traem os seus po- uma de suas últimas edL

melhamtes, aviltam os cOs- ções, traz em pl"Lll',€ira pá
tumes, deturpando a pró_ gina, a notícia sôbrc um

pria sociedade. ? livro de ficção, editado na

A inveja, ,dizem OS sábios, França, "Le Pistoleiro". A

é o pior dos vícios; '.l, inve- obra -romlanc'e policial -

ja, é capaz de levar o ho- trata-se de uma aventura

mem, ao mais, íntimo dOR tendo como palco, o nosse'

proc.erlimentos, a mais re- país, onde" um pistoleiro
pugnante das atitudes. um assassino profiSsional
Será isto que está acon- é enviado a um Estado su'

tect�ldo Ir,� 'Poliltica cata- lino, como candid:ato a se

rinense? Serão êstes os (J_ impor. "d'e acôrdo com 'a'r
tributos que norteiam o a- determinações, partidárias
tual situacionismo polítiCO? Êste partido, é a Uniã(

Olhem que é de se confe_ Democrátic,a Nacional.

rir o negócio!
.

Vejam a fama, leitores'
Mas, deixando as divaga� esta é a imagem que os

ções de lado, olhemos uma franceses �ênJ. a respeito (il:J
das últimas atitucles gover_ UDN!
nam"entais. -xXx-

.

Eure!{lJ! Eureka! O Notícias de Curitiba. in-

governador decretou horá_ formam Que o govern'ador
rio único para o fun2iona_ Moisés Lupion, convidou o

lismo estadual! Um lance Sr. Ney Braga. governa,dor
luminoso, uma idéia ORI_· eleito dos ,paranaenses. pa_
GINAL, trouxe à reaJio::l,ade ra freouentar o Palácio I
uma velha e sentida aspi_ guaçú -e acompanhar os

ração dos am,anuense� dês- despachos governamentats
te ,desgovernado Es,tadó! a fim de que êste, se intei
Dentre os Projetos, MA- re pessoalmente dos úI+,imo�

LICIOSOS que as bancadas atos da actministração.
governist,),s têmí aprovado, Com tôdas as restricões
ressaltou-se êste obra de que fazemos ao governador
longos e tresn,�itados es_ 14upion, et.hlt,ecemos este
tudos. Obra luminosa e seu g,esto, exemplo que náo
Q1·iginaI. se verifica e nem se verifi
Ora, se"nhores, Todos sa_ cará aquí em Santa Cata_

bemos, que quando o fun- rina.
cionaliSlllio público do Esta- -xXx-
do, bateu-se pelo "horário O Presidente da Assem-
único"� listesI mesmos no- bléia Legislativa, "el grand
m�ns que estão "encaixo- capitan". na sessão de on

t�rrdo (.� go'Vêrno": deram tem, est'::I.:Va\ colocando na
o ontra, berraram, pres- ordem do dia, a Proposta
sionaram, mandaram �alar do Orçc\mento Estadual.
a bôca. Oportunamen'te aparteado
Depois que o ontem pelo líd·er do PSD, seu ato

candida,to, e hoje governa- caiu por terra. Caiu, porque
dor el€ito, anunciou em sua o proce,dimento era anti
campanha, que se vitorio- regimental. A proposta de_
so, torn'aria realidade a de- veria, em primeiro lugar ir
sejada aspiração, êles - à Comissão de Financas.
os testamenteiros - en_ para que lá, foss'e trans
camparta.m a idéià - antes formada em Projeto, com

l'epugnável, � satisfazendo O!l devidos pal"e'ê1eres. 0lu
as'sim, um. dos seus se,te vida o presidente da refe'
pecados capitais. ridJ pOitr.,issão, constatou
O .funcionalismo, ,s,bm tu- se que a mesma ainda não

do IStO, sabe muito bem, havia se reunido.
que se o "horário 'unico" Bola fora! Penalty do
vai se tornar realidade é presidente!
porque o goverrua.dor Celso O .jôg·o assim não vale, sr.
Ramos lhes prometeu. Os preSIdente! Na "garra" na

invejosos , há dez anos no "fuer"J.", só com o Obdulio
'gQvêrno, "nunca se lembra- Varella, o ex_"grand ca
ram ,(la medida. Agora aí pitan"!
estão, cumpriment:ando' ...
com o Chapéu alheio.
ii!. WWOM",r

F
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DIA DO COMERCIÁRIO'

nldp

-

rartil�a �e
Res�onsa�iIí��es

) RENATO BARBOSA
ds partidos coligados, após der

rotarem, expressivamente, o situacio
nismo estadual, desarticulando, ,em

consequencia, a tremenda nocivicl e

do poder econômico, çlevem se elltl'e

gar, - almas lavadas de estreitos
egoísmos ... -, no trimestre pre.ceden
te á pos'se do Governador eleito, a pro
fundo exame de conciêucia. a fim de
não reclamarém do futuro Chefe do
Estado des.ca bidas exigências. O refe
rido líder conquistou as preferências
eleitorais com mão;:; vasias de moedas
corru,ptoras e com ,bolsos orfãos de li
vros de chéques, para a sotuTna e des

primorosa coordenação do leiloamen
to de- consciências e da tarifa de ,cara

téres. Nas duras vicissitudes de tão
memorável campanha, de minha Iparte,
confesso haver sempre me fixado na

quela "inesquecida advertência do
Kronprinz, em suas "'Memórias": - as

grandes batalhas política,s só se ven

cem, quando nelas se jóga, primeiro, o

,coração."
Com o intemeralo chefe pessedista

catarinense, - político de tanta e tão
comovedora afirmaçüo humana -, não

triunfou, apenas. uma aliança partidá
ria. A eleição, por êle enfrentada. as
,;umiu legítimas proporções de uma

guerra santa. Revestiu-se, de certo

modo, da grandeza medieval de uma

cruzada. Superou éle, impávido, tôdas
as negativas. Sobrepairou ",pela confi
guração de for�e. person_alidade ,p.o�ít.i
ca, a certas relVll1dI.Caçoes, de difiCIl,
senão impossível, interpretação. En

controu, ng quieta energia-de numeroso

eleitorado independtnte. desamarrado
de asfixiantes deliberações partidária's,
a perenidade de autêntic:\ renovação de
entusiasmo e de c'erteza na vitória. No
câmbio atual do vocabulário político
brasileiro, o verbo reivindicar perdeu a

vigorosa expressão do exato significa
do. Reivirídicam-se, nos dias correntes,
e em tôda ,parte, inimagináveis solu

ções personalistas. Reivindica-se di
nheiro ao contato, de mão a mão, ar
rancado de depósitos públicos, como

aconteúu, pública e notóriamente, em

Santa Catarina. Reivindicam.se, sob

,penhora moral cargos e vantagens, na

mais deslavada mentira ás solicita

ções do bem geral. A impro.pried�de da

etimologia do verbo em apreço tor

nou sórdido ,sinonimo de barganhar, de

corromper, de trair, de lenoar, de abas
tardar ...

Reivindicar, porém, para a rígida
formação moral do governante eleito,
não perdeu, e não perderá nunca,
mercê de Deus -, a beleza .clá.ssica de

i LIsta expressão. No govêrno do Esta
'do o honrado Sr. Celso Ramos saberá
co�'jugá-Io. ao preçO mesmo de in

gentes sacrificios, como o conjugaram,
no passado, Vidal e Nerêu Ramos. No
atendimento harmonioso ás instantes
solicitacões de ordem política do .pre

sente, �não se toma indispensável o

abandono formal de nma linha de flu

L1l3c:ão da tradicional dignidade repn-

Reflitam, pois, com serenidade e es

pírito públi.co, os partidos em causa,

que se apresentaram no pleito de outu
bro abertos em fendas e comprometidos
pela erosli.o de bl'échas ameaçadoras. O
Governador Celso Ramos foi convoca

do, pelas manifestaçõe·s coletivas da
vontade ,popular, para efetivar uma

platafórma de profunda recuperação,
cientifi.camente estudada e solidamen
te esquematizada.' Compreendam todos
que, após um decênio de lutas opo
sicionistas, mantidas, galhardamente,
minuto a minuto, êle não venceu, para
as galas superficiais do empreguismo,
'puro e simples, nem ...para o melancólico
ajuste de contas de mal inspiradas per
seguicões pessoais, recusando a nume

rosas' familias o .páo !para a boca. Eu
eonfio, plenamente, porque o conheço e

wm êle convivo, desde os remótos
bancos de ginásio. em sua ação políti
ca e administrativa. Precisamos sentir'
desde já, que o Governador, embora
não se afaste dos compromissos ex

pressamente assumidos, não é sómente
o líder partidário, a contar do mo

mento da posse. Êle administrará, so

mando valores efetivOS e energias
úteis, voltadas ao bem público. Esco
lham, assim, os partidos e dissidências
que o apoiaram, se não tiverem a su

perioridade de assumir a iniciativa de
o libertarem para um reexame da co

operação eleitOl:al respectiva, os seus

melhores e malS lll'stéros elementos,
que os possuem todos, no estabeleci
mento do :r,.rocesso preliminar de indi
cacáo dos auxiliares da futura admi
nis'tração. Não se extasiem com a meia
vitória· de 3 de outub'l'o, eis que o de
sal'ticulamento completo da situação
qu,e aí está só se verificará se os

triunfadores, mantendo e ampliando
mesmo o esquêma ,coligado, lograrem
elegér substancial maiória nas eleições
gerais de 1962.

SILVEIRA LENZI

Saibam todos, porém, que, antes e

acima de tud,o, o honrado Sr. Celso Ra
mOs foi eleito para não falhar, jámais
ore,petindo êrros apontados e combati
dos, mas criando. em verdade, e desde
já, / a cons,ciência politica da geração
sucessora. E, com a proteção de Deus,
tenho a confortadora certeza de que ête,
com altivez e superioridade, consoli
dará a conquista merecida, limpo de
perse:guições e de futricas, em alto
processo revi'Sor de injustiças, justa
mente em uma ,conjnntura em que San
ta ·Catarina, conforme ouvi, em praça
pública, em Rio do Sul, oarou a tal
ponto, a 'partir de 1950, que -,se apresen
tou ao Presidente Jânio Quadros como

uma d'as mais tristes carências do país,
no ,capítulo do bem-estar coletivo.
Compreendendo o Presidente eleito o

sentido de nossa campanha, estou em

que o ISr. -Celso Ramos não conquistou
o govêl'l1o, palmo a palmo, para se ape
quenar aos olhos dl-l opinião_ pública.

-1 WWi" leee 7Tam

Brasil custeou o seu de,
L!.mvolvimento com o tra
balho e o esforco de seus

filhos, mas sem' violencias.
O sacrificio feito será re,

cuperado e o padrão de
vida das massas já está
subindo. O povo vê que o
Brasil progride, arranca

para o futuro;
10) - Finalmente, acha

se com o direito a um des,
canso. Pelo menos para
ele esses cinco anos repre
r-entam cinquenta. Precisa
cuidar um pouco da sau,
de.

FLORIANóPOLIS, Quinta Feira, 27 de Outubro de 1%0

Em manifesto, o diretó.rio metropolitano da
UDN, lançou algumas idéias dignas de antologia,

Promete, in fine, voltar em 1965. Em princípio,
devemos interpretar o significado do verbo VOL
TAU, cOmo foi empregado:

"Com o apoio de todos os correli'gionários, vol-
o taremos em 1965".

Usado desse jeito, o verbo VOLTAR parece
intransitivo. E assim sendo, sómente quer dizer

que em 1965 o diretório voltará com outro mani
festo.

Para significar que a volta seja ao govêrno, o

yerbo deveria ser empregado como relativo.
Mas como a volta - e não o verbo - é que é

RELATIVA, o esquecimento do complemento faz
que voltemos à estaca zero.

Aplicado como transitivo, aquele VOLTAR não
val dar volta alguma ao udenismo.

Em todo'o caso, diremos ao melhor modo dos
caboclos lajeanos, ,com permissão do Sl'.' Secretário
de Segurança: Intão até a voria! ! !

* *

Diretoriozinho apressado, êsse da UDN metro
politana. Eles ainda nem foram e já querem voltar!

li: :I:

A del',l'ota de 1960
, começou em 1956. Assim:

Êle voltará ... E completou-se assim: Está de volta
o velho colono ...

* *

A grande reviravolta começará em 61. Os que
acreditarem no testamento verão ... que êle é mais
frio do que bico de Pinguim... E Conjugarão ne

gativamente ,o verbo VOLTAR, como transladati.
,vO ... ,

,. ."

. o�,=_� �" ,__•__� _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


