
GERENTE

DIRETOR

DOMINGOS F. DE Pi.

- FLORIANóPOLIS, 28 DE OU'I;UBRO DE 1960 - Cr$ 3,00

DIA DO' FUNCIONARIO PUBLICOCRISE NA.' VENEZUELA

Ca racõs Peko de Sangrentos· Conflitos
CARACAS, 27 (FP-UPl) - A capital venezuelana foi abalada desde

a' madrugada de ontem por novos e violentos choques que deixaram um ba
lanço sangrento de cinco mortos e dezenas de feridos. Q\larta-feira já havia
sido assinalada uma morte. A policia efetuou prisões em massas de mani
festantes, compostos principalmente de estudantes. Durante a madrugada de
ontem, três pessoas morreram em diversos- lugares da capital, em conse

quencia 'de tiroteios provocados por franco-atiradores não localizados. Entre
os mortos figuram o cabo do batalhão de, engenharia, Fernando Vargas, aba
tido na Praça -Simon Rodriguez, logo após a meia-noite, e dois. infortunados
civis alvejados nos bairros de Charneca e ISa,rrias. Os três lugares desses
tiroteios estão bastante distantes entre si. As autoridades estudam medidas
para. enfrentar a ação dos franco-atiradores, enquanto patrulhas militares
foram encarregadas de manter a ordem em Caracas.
Na manhã de ontem no acusou os comunistas e

ocorreram novos choque. esquerdistas de pretende ..

sangrentos entre policiais rem criar uma situação
e manírestantes, 0/ gover- propicia a uma revolução.

Duas pessoas morreram e

outras 24 ficaram feridas
nos arredores da cidade,
quando patrulhas mistas
de policiais e militares
tentaram dispersar uma

maníreetacão. Os mortos
são um polícíal e um ci
vil. O incidente ocorreu

quando as patrulhas _ten_
taram impedir a queima
de automoveis. Os novos

acontecimentos elevaram
a 24 o numero de vítimas
das manifestações dos ul
tímoa dias, sendo 6 mortos.
Mais de 100 pessoas já ro,
ram presas.
A atual crise política da

U Venezuela foi provocada
• pela recente detenção do

professor Humberto Cuen
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. varurn" e "Ouadragessimo Anna" -

. �\ infletidas, poderosamente, �a obra le�
.g islativa contemporânea, realizada no

mundo ocidental. Esquecemos Garibal
di e a unificação italiana, mas nos in
tegrámos em Mancini, no exalçamento
do patrimônio jurídico universal con

densado, mais tarde, no texto de Haia.
As Conferências de Haia ... A quem se

recorda, no Brasil, na paisagem dessa
époaa ? Ao Marechal Hermes, refor
mador do glorioso Exército nacional?
Ao caudilhismo político. do Senador
Pinheiro Machado? Não. Recordamo
nos da figura apostolar e apocalíptica
de Ruy, - o jurista -, o mestre ad
mirável, impertérrito defensor dos di
reitos, das nações mais fracas, na sua
llJjl..gla. dialética. no .seu encantador
estilo, na sua evangelização democrá
ti�a_ - convincente, robusto e até &0:
minador. Do longo e melancólico pe
ríodo do fascismo, na Itália, o que nos
teria f'icado ? Apenas a reforma de seus

Códigos e a "Carta del Lavoro".

CINCO BILIÕES PARA A R. F. F.
BRASILIA, 27 (V.A.) .: O presidente

da República enviou mensagem ao Congres
so Nacional acompanhada de projeto. de lei,
que autoriza a abertura do crédito de 5 'bi
lhões de cruzeiros para restabelecer o equi
líbrio financeiro da Rêde Ferroviária Federal
e a normalização da exploração das ferrovias
que lhe foram incorporadas.

RENATO BARBOSA
A presença, em Santa Catarina, dos

Professores Frederico Marques
-

e

Francisco Buzaid (Universidade de
São Paulo); Galeno Lacerda e Pio An
tunes (Universidade do Rio Grande do
Su l.) ; Girão Barroso -tUniveraidade do
Ceará) e Michel Bechara (Universida
de de Minas Gerais), mestres de reno

me e relêvo no campo da especializa
cão jurídica e o contingente de saber e

de cultura, oferecido pela nossa Fa
culdade de Direito, através dos Pro
fessores Henrique Stodiec'k, Pedro de
Moura Ferro e Abelardo Gomes. f ize
ram com que vivessemos, J]el>.t� .cJ.dRçj,e .

dias inesquecíveis de alto c-0ú"ivio cul-:'
tural. Na presidência r� Comissão Jul
gadora do concurso Iara _�r�vimen!0
da catedra de Econom \< Política, apos
uma quinzena de ísolatnento na bíbllo
téca da -Univeraidade -do. .Brasil, atua
lizando-me em assunto est.rauho á mi
nha especializaçãB. Deus . me reservou
a fortuna de poder �I.presen.tar aes mes

Ires visitantes Um homem moço, pos
suidor de já apreciável .éultura, e qu�
é o meu antigo aluno Professor O$lll
Régis.

. Vivemos uma v,erdadeira festa de
j utistas. O espírito do oi urista, perpa�
sando, vitorioso, pelas etapa� �voluh
vas da sociedade hmnan::1, se perde nas

brumas do tempo. Êsse espírito, -

harmonioso e criador, tocado do su

blime destino das coisas eternas-,
condens�-se na prinneira cO'dificação
escl'ita, que foi a Lei das Doze Tábuas,
quando Moisés, segundo �s Es�ri�u�as,
recebia das mãos de Jeova a 181 dlVma,
fôrça coercitiva do misticismo hebrái
co. E em Creta, santimos o transfigu
rador' espírito do 1'oteiro de Minos. Li-

- curgo ··e Solon, em Es�arta e em Ate
nas no ordenamento constitucional.
Perides, Demóstenes. P}atão e a "RE
PúBLICA". Aristoteles e a "POLiTI
CA". E o que nos testa de Roma? A
bravura de seus soldados? A grandeza
de suas aguerridas le.g:iões? N�o ..Res
ta-nos a sabedoria dos seus ,lun.stas.
U1niano Paulo, Gaio e Modestino estão
ai�da presentes em mu itas Iegi�lações

.civís ele nossa é'poca. Os generaJs pas
saram, - e passarão scm!Jre -í :mas o

jurista identificou () sel)tid@ da vida ao

própl'Ío sentido da evolução humana.
Da Idade Média, (l que. porventura,
nos resta? As lutas, entre senhores e

bárões? As' Justas dê cayalariª? As
hordas invasoras de Alarico? Não.
Resta-nos o espíÍ"ito das Universidades
medievais. A .reconquista do antigo es

pIenàO'r das letras jurídicas. A Escola
d'e Ravena. A Escola de Bolonha. Os
juristas, convocados para o serviço dos
nrimitivos reis de :Franca, são a celu
la-mater do sistema parlamentar fran
'ês. Carlos IV ouvia Bal'tõlo.,A "Bulla
de Ouro" seria a fonte inestancável,
onde a futura Constituição Alemã iria.
haurir ensinamentml. Hligo de Gr0tius
fez-se o homem mais notável de seu

tempo. Já se esC-reveu alhures que a

Idade Média cri-ava Universidades a

sombra dos claustros e das catedrais.

No mundo moderno, o que nÓs figa.
ainda ao imperialismo avassalador de
Napoleão soterrado em Waterloo?

.

O
Arremess'o de seus 'generais? O arrivis
mo de sua côrte? Não. Resta-nos o Codi
gO Civil Fra?cês. �s gerações já �uve�}l
pouco das lllvesbd-as dos .gen(>rals bo
nalpartistas, mas, na g.ere.llldade das es

colas. no criador C?nV1VIO da cult.Ul:a
jurídica, na perellldade do saber,. nos
temos a nosSO ladO' no tra!o cot}dlan.o
com o problema de form!lçao ulllv�rSl
tária, _ Trouchet, Ma.llevllle e BlgO�
Préameneu Na segtrnda metade do se

cuIa XIX, �squecemO's Napoloeão III e o

desastre de ,Sedan, mas. lemhramos o

advento do moderno direifo social cris
tão. á base da dignidade do trabalho

Trabalhámos, dias seguidos, em

nossa Faculdade, entre ,grandes jn
ristas. A propósito, transitam, periódi
C'amente, de norte a sul do país, salva
dores da pátria que entendem de bom
to).11 ,na angústia dó primarismo, ridi
culFizar o bacharel! Ai deles se não
foram a inteligência e a agilidade in
telectual do bacharel brasileiro! Por
que talvéz tenham lido, - -ou ouvido, o

que aliás, é mais certo e consulta me
lhor a tradição· ... -, que em uma de
suas epístolas São Paulo diz que o

Direito é munido de .uma espada, in
terpretaram, no desen.canto da- paisa
gem nacional, exageradamente. ao pé
da letra a passagem do Apostolo ...
Quem nos deu a reforma fundamental
de 1844? O Conselheiro Manuel Alves
Branco, que nos quebrou grilhões para
a promoção do influxo industrial do
país. Bacharéis libertaram o Brasil da
escravidão. Bachareis fizel'am a propa- ,

g-anda republicana. Na Convenção de
Itú, predominaram os bacharéis. iN'ão
só no subjetivismo da dOutrina, como
no terreno objetivo das tran'sforma.
ções sociais o.peradas no país, se tem
feito sentir a ação .preponderante dos
cursos jurídicos, na diuturna vigília
pela perenidade da :c.ação .

A crif;le atorm�mtad'ora da nO'ssa ge
ração será dominada, lenta. pel'sisten
temente, e c_hegaremos 1;1.0 estuário on
de as genuinas fl'al'lq't,lÍas democráti-
cas se i'obustecem no o.cidente. A tem
pestade passará. ASllistirem(}s, na vida
interna.cional, a coexistênda pacifLca
entre OS povos, na adverténcia do Pas
tor e do grande estadist� que f-oi Sua
Santidade o Papa Pio XII. As áreas
'econômicas, políticas e filosóficas do
Oriente e do Ocidente senti'r-ão que só
a paz constróe para as vicissitudes da
eternidade. Vivemos a época dos ·rea

justamentos. tanto em superficie, como

em profundidade. E porque a vivemos
e sentimos, chiante nas proprias car

nes, o papel do jurista será preponde
rante auando a olena divulgação da
éra atômica fizér'os povos .compreen
derem a imposs.ibilid:ade de sm'prezas

.

bélicas. Pearl' Harbour jámais se repe
tirá. A saturação materialista da ci
vilização contemporânea infletirá o ru

mo magnético da segunda metade da
centúria Ipara o pacifisrpo cientifico, a

menos que se pretenda o arrazamento
integral do mundo. E as violencias ces

sarão. O militarismo se reenquadrarp.,
em tôda Parte, na não-agressãO', eis que
a fôrça do poder civil se re-aliza na au-
toridade áesarmada do Dir·eito. Vere
mos, então, a ipl:opria conjuntura eco
.nômica mundial, pela insuportav·el sa
turação capitalista, indicar á sociedade
internacional as reivindicações espiri
tualistas, evitando-se, assim a desa
gregação materialista, no reforçamen
to do sOCÍalismó' democf'ático cristão.

E Deus tornará aos corações que
Dele se apartaram.

--

SAN SALVADOR, 27 (AP)
- Urna junta de 'govêr- CAI� BAOARÓ • fONE l801

na composta de seis run- ANTIGO DEPÓSITO OAMIANt
cíonártos assumiu o po-

_der, hoje, enquanto Que o

presiderAe José Maria Le-

���a fl;l�mJ::�� ;ueG���� NO SUL O "TEATRO
completa calma na capí,

.

tal e no interior do pais; -º DOS 2"mais pequeno do htmlsfe-'
rio depois do rápido golpe
de 'Estado. O golpe seguiu
se a várias. semanas' de
manifestbçõlI'it estuderrãe
contra a "'.e_i; gualúade eco
nômica. e. sodal existente
rio país. Lemus reagfú con
tra. o ressentimento .popu;
lar mediante ação policial.
A Universidade de EI Sal
vador denunciou las bruta
Udru:es da policia e fechou
suas portas, por tempo in_
determinado, em sinal de
protesto.
José Maria. LemlUs. te

nente-corone� do exército,
fogiu para 8. GuatcimalfJ,
acompanhadO por seu pri,n
cipal assessor o maj or A
eolfo Rubio 'Melhado, se

cretário da presidência. A
junta de govên'lo está com
posta por três civÍs e três
militares .. Alguns e1émen
tos das fôn}: s armadas
�stavam alai'mado,s pelas
;med�d'a-s adotadasl pelo
presidente Lemus para pôr
fim as agitaçõt.;, atribuídas
aos comunisHà.s. ,

As notícias recebidas no

es,trangeiro cTi'4€m qUE' vá
rios membros 'da Gual"::a
Nacional salvad6��nha apla
recel'aJll1I Ea residência de
Lemus, esta ma!l<hã, e que
o tiraram parú fora antes
que pudesse vestir-se.

GOLPE DE ESTADO EM EL!. SALVADOR·

Relações comerciais com
a Russia serão reatadas

ca, presidente do partido
"MOVImento Esquerda Re�
volucionaria", e outros po-

-

Iítlcoe, geralments ligados
à campanha de solídarle.,
dade ao governo cubano
de Fidel Castro. O coman
do nacional da "Esquerda
Revolucionaria" publicou
ontem um comunicado pre.,
conizando uma política
econorníca e social contra
ria ao .atual governo do
presidente Romulo Betan ,

COUl't e. pedindo a institui
ção de um governo revolu,
cionarío na Venezuela.

QUER O APO'IO DA
O� Nu u.

NAÇõES UNIDAS, 27 -

O blo�o sO"liétJ.co jnsinuou
hoje, de fotina decidida,
que lhe agl'�d:U'ia obter·
das Náçõ�s Unir_'�_s alguma
espécie de apoio formal
para sua posiçijlll na dispu_
ta _ideológica de "'guerra
ou paz" C-8m a China Co
munista.
O delegado tt'heco, Z_de

nek Cernik, trouxe à luz o

tema na Comf",são Legal
da Assembléia Geral, em

disGurso no q'l.ml se refe
riu a "urgent.6 l'l'eccE'sid.§t
de" de uma proclamaçao
das Nacões Unidas sôbre a

"coexistência p:vdfica, en

tre sistemas - sociais dife
rentes".
Cernik declàrou aos de

legado[' que deviam "to_
mar nota das diversas de
clarações sôbre

-

a paz fei_
tas pelos governos, incluin
do ... o da China Comu
nista" e, a seguir, redigir
sua própria proclamação
sôbre o assunto:
"'Nós mesmós"sêmpre ti

vemos a favor'�a coopera
ção amistosa entre os Efl
tados", afi:.'mou, "e _ a

coexistência pacífica é a

via principal qUe percorre
a polí tica" da Europa
Oriental.

O "Movimento das Es-
querda Revolucionaria"
pretende a instituição de
um governo revolucionaria
que garanta as líberdades
democratícas

'

e aplique'

"um programa de líberta,
ção nacional, com a refor
ma agraria, golpeando o

domínio que sobre o paír,
exercem os grandes mono,
polias estrangeiros". Pe
de ainda, uma política ex,
teríor independente e so

berana, rompendo com o
"diktat do imperialismo".

BRASILIA-
O reatamento de relações

comerciars com a União
Soviética, o contrôle, I!!'ii re ,

messa de lucrosrpara o ex-
- terior, um� lei de greves
a nacion;;1ízação dos depó�
sitos bancários, bem como

TELHAS. TIJOLO,S �Lo

CAL E AREIA .

IRMÃOS BlTENCOURT

Estará fa,pllesent�ndo-se
sábadO' em Lalguna, na CL
'ne central, o conhecido
"Teatro r::QS 2" desta capí;
tal, que ptrtence laos ,QQ:
lnhecídos atores Geny
Borges e Adélcío 'costa; e

segunda-feira estarão apre,
sentaneo-se ao publico de
Tubarão, no Cine Vitória;'
esta excursão foi programa
da pelo Sr. Jorge Prietro.
Estão de parabens pois

o público Ide Laguna é-Tu�
barão, que terão a ,·eHz
oportunidade I:,:e assistir€m
êstes dois ótimos atores cla,
tarinenses que são l1eny
Borges e Adélcio Costa.

PREMlq -NOBEL
DE LITERATURA

ESTOCOLMO, 27 (A.P.) -
O Prêmio Nobel da Litera
tura foi, hOJe, oUitorgado fi

-Saint-John Perse. poe�a.
francês cuj-a vida tem Si

do dedicada à diplomacia
e à poesia moderna. A
Academia SuedJ.. de Letras,
integrada de 17 memlbros,
elegeu Perse para lh� con.

ferir o prêmio no valor- de
43.629 . dólar�s, tirado de
um fundo es.tabelecido pe_
'10 invento� dn ,dJinamite,
por .sua poesia que "de
modo visionário· reflete as

cOl1'dições; de nosso tempo".
Saint-John Perse, que con_
Ita atualmente 73 fa,nos' e

reside em Washington, "é
unt poeta que traz uma
mensageml de interêsse
imediato para Os seus con

temporâneos" - segfin:do a
Academia. Seus versos são
mardados de ímpeto épico.
pela imaginação e pelas
metáforas. Seu último poe
ma, "Crônica", está repleto
de alusões ao mun'do mo

dernfo, Faz um apêIo lã
Europa para considerar a
corrente da Históri�.

,) MAIS ANTHJO ViAJHO 1M

SANTA CATARINA

ANO XLVII N° 1 4 O 2 9

EDIÇÃO DE HOJE - 8. PÁGINAS

A data de hoje, em todos os recantos do país é
comemorada com inusitada alegria, pois assinala o

DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, o anônimo ser

vidor do Estado. Na sua faina diária, sem esmore
cer um só 'minuto presta ao Estado OS mais relevan
tes ser os. Graças a .êle a máquina administrativa
funcioru Recebendo dos cofres públicos um orde
nado mir uado, o "barnabé", mola mestra da ação
governamental, nas repartições públicas perde. os

melhores anos de sua existência, para, no fim, ver
seus anseios frustrados, seus djreitos postergados,

A despeito de tudo, êle tem o seu dia de yalegrfa,
A lei lhe deu êsse dia. O de hoje. Que vai ser co

memorado com vivo entusiasmo por tôda a classe
Com festas, com reuniões dançantes. Amanhã, no

varnente, voltará ao "batente". Mas' voltará mais
confiante na justiça dos governantes.

O ESTADO, estende à laboriosa classe os seus

efusivos parabéns, e, como sempre tem feito, aqui
permanecerá lutando ao seu lado, na tarefa de con

seguir-lhe dias melhores e menos sombrios:

o contrôle das emissões de
papel moeêa pelo Congres
so Nacíonalj constiltuir.m
ontem o tema de um de
morado encontro realizado
no Paláeio Alvorada entre
o Presidente da República
e um grupo ;�e parlamen
tares do bloco nacionalista.
terminando o sr. Juscelino
Kubns.chel� por concordar
com a imediata transfor
mação em lei, de diversos
assuntos de ínterêsses na,

cional, entre os. que Ihe] fo_
nam submetidos,

O chefe do govêrno, 110-
conselhou ainda os ,lleplU
tados do seu sistema de
fôrças, a se conservarem

nu� "'atitude :de oposi
ção" em relação. ao govêrno
.Jânío Quadros. 'A conver
sa e'lll( _ tom cordial só fo
l'an� adrnlit�dios �I 'dep,,"ta
dos _convidaJdios, que se pos,
taram em 'volta do leito do
presidente, em seu quarto
de. Idlormir, em virtude de
'se 'achar o sr, Juscelino
Kubitschek emfêrmo com
um furúnculo no braço.

ASSALTO DE QUADR1�HEIROS
Todas as pessoas sensatas, logo após o 3 de

outubro, nos transmitiram a opinião de que se devia
deixar de falar em política. Conhecido o veredito das
umas, era tempo de se tratar do desarmamento dos
espíritos, cuidando, os que vão sair, das contas a

prestar, que devem l1e1' corrêtas e- compretas como se
C:!xige de um homem público que mereceu a 'confiança
de um mandato- -do povo; e- os que vão entrar de se

prepararem para O' desempenho das grandes respon
sabilidades que lhes são atrâbuidas,

Mas, o que .se tem visto? É a continuidade das
reações, em público ou privadamente, daqueles que
não souberam conformar-se com a derrota, porque já
viciados nos gozos do 'Poder. Fala-se por -aí, á bôca
pequena-, que líderes do - udenismo local, convencidos
de que o govêrno da República está em suas mãos
prepararam duas listas que pretendem a>presentar a�
sr. Jâniu Quadros.- A primeira contém os nomes de
ocupantes de cargos federais, seus adversários polí
ticos, que deverão ser demitiãos. A segunda os nomes
de correligionários que seriam beneficiados com a nà
meação para êsses mesmos cargos.

Por outro lado a UDN e seu govêl'l1o no Estado,
utilizando mais uma v·ez a influencia nefast'1t do po
der econômico para corrompei' e premiar a traicão
conseguiram formar eventual maioria na Assembjéi�
Legislativa e através dela a·provar 0$. mais es,canda
losos .prójétos a fim de distribuir novos cargos aOs
apadrinhados e assegurar' a Ipermanencia de outros
nos postos que já ocupam, com ngvas vantagens á
custa do.s dinheiros .pú,blicos.

Assim, por 'um desses projétos, um deputado da
situaç-ão, o sr. Volney Collaço de Oliveira, foi nomea
do procurador de Santa Catarina no Estado da Gua
nabara, com os vencimentos de 80 mil cruzeiros men
sais e sem outras funções 'que as d,e se divertir em

Copa-cabana e nas boites da Cidade Maravilhosa. Já
possui o Estado, como é sabido, um procurador e um

sub-procurador junto ao govêrno fede1'al, o .primeiro
dêles o· sr. Luiz de Souza, que ganhou a sinecura por
meio de. -u.ma transação de ·compra· e venda, idêntica a

que a.gora se 'processou, na qual êle _vendeu sua dig
nidade e o govêrno comprou-lhe o gesto de traiqão
,partidária, e o segundo o sr. Carlos Gomes de Olivei
ra, "trabalhista" sempre ao serviçO' da UDN.

Outros projétos igualmente imo'r3lis visam efe
tivar func-ionarios que eXiercem eargos de comissão', e
da confiança do govêrno, como os atuais 'inspetores da
Fazenda, com fartas vantagens monetárias e atri
buindo-se-lhe ainda ·a garantia de inamovibilidade.
Proc.uram com isso os interessados acobertar-se das
cohs�quencias ·dos abusos que ,cometeram duraute a

campanha eleitoral, ·como foi '0 caso do inspetor em

. J-oinville. O mesmo também s·e objetiva em favor de
deJegad0s do ensino e de outros protegidos do govêrno
atual, que não souberam manter-se dentro da di'gni
dade de duas funcões.

Diante disso, 'como calar? Ao contrário, .faz-se
imperativo que se traga tudo ao conhecimento do pO'
vo, fixando-se as ,responsabilidades dos que estão
prati.cando táis atentados contra os interêsses públi
"os, cOntra o futuro de Santa Catarina. Responsabili
dades dos deputados que tráem seus mandatos inves-
tindo, como quaddlheiros contra o tesouro público.
Responsabilidade do govê'rno que lhes sanciona táis
atos monstruosos.

É pr·edso denunciá-los e zurzí-los com o látego da
vergonha p.ública,- de vez que não lhes resta resquí
cio de 'brio ,para a auto-.crítica que deveria detê-los
nêsse escandaloso assalto á ,propriedade alheia.

(De A NOTíCIA)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S%S%SS%%�SSSS%$SS%,%SSS,%$$$S,s= .SSSS%SSSS�1fi Para almoçar e jantar bem, depois de sua
ti casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

Mário Linárío Leal
Aqui e ali o homem atribulado
Arrasta a vida em doloridos ais.
Arqueia o corpo e sua (tão cansado.)
E a'vida estúpida inda o acalca mais

Discute, briga, luta e se espezinha
E leva a alma em puro fogo só.
. .. êste animal não sabe a ladainha
"Que o homem veio, passa .. :

e volta ao pó"?

Não sabe êle que o viver não � isto?
Que p'ra sofrer só veio ao mundo o Cristo?
Não sabe o homem ouvir o coração?

Deixar correr, e que se acabe tudo
Até que o corpo, morto e frio e mudo,
Entregue aos vermes sua podridão.

ANIVERSARIOS Silva
sr. Osmar Eloy Meira

sr. Arlindo Gondin
sr. Walter Santos
sr. Murilo Rodrigues
sr. Mario Cesar Cubas

- sr. Nilson da,rioni

FAZEMj ANOS HOJE:

- srta. Vanoía, Áreas Alves
- srta. Liliarr Bíttencours
,_ srta. Neusa R. Ferreira
- sr . Ivo Gasparino da

"Nerêu Não é Escudo"
o nosso companheiro de' brilhante artigo Nereu Não é

redação, jornalista Silveira' Escudo vg publicado 22 últi;
Lenzi, recebeu o seguinte te- mo vg povo catarínense não
Iegrama: ficará alheio desmandos ge-

rados mente conturbada do
"Silveira Lenzi -

O Estado - Fpolis.
Tubarão: 1676-57-25-11,40
Meus Sinceros cumprimen-

tos nobre amigo �e colega vg

:.;overno derrotado vg e re,

pudiara sua nefasta ação pt
Como já o fez eleições três
outubro pt Abraços Hamil
ton Aguiar.

APEDITIVOS
0US1C'AOOS·
DIAQIAME'NTÉ OAs /9ASPSNS,

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

OSVALDO MELC
DE VOLTA - Rápida estada em Blumenau com 31

graus à sombra e aqui, '(;omo vocês estão vendo e sen
tindo ...

NOVIDADES -- Lestada, chuva e meio frio.
VIADUTO DO ESTREITO Vão prosseguir as

obras que estavam .paralisadas. Boa notícia encontrei
na Oapital,Jf

HORÁRIO úNICO -- De parabens os funcionários
públicos.

O Governo atual estudou a promessa de Celso e :

executou ...
LUMINOSO NA CASA DAS FRUTAS - Encontrei

o brilhando e atraindo a atençã,O de todos.
lVIais um lindo presente da nova casa comercial à

cidade.
Muito bem.
AOs srs. comerc1iantes que -ainda persistem naquela

rua (Felipe Schmidt) na velha ... bossa de conservarem
a fachada de s·eus Prédios em funeral, nosso apêlo para
que se decidam a acompanhar o progresso.

CARNE -- Não há e a que aparece está !por preço
exorbitante.

Problema nacional.
E ninguém tem culpa, ninguém,
O Loi é o único em verdade que não tem ...
1.E1TE ESCASSO .vAI SUBIR DE PREÇO -- Pas

sará, dizem, a ser vendido a domicilio, por 20 cruzeiros
o litro.

E a dona Saúde Pública 'a recomendar: "Bebam
mais leit2".

PAO NOSSO PARA O CORPO - Naquela base e

el,saiando novos pulinhos.
No Rio, já está em alta.
Aguenta firme, ilhéu.
Outras coisas ainda anunciam as bruxas.
Você acredita em bruxas?
Não?
Entl'etanto existem.
T(;hs,u ...

comecimenos
....��-( "...c'('7?'ff

c7\�U(�:�.-'

MISS ELEGANTE BANGú SANTA CA TARINA, SER:i ESCOLH�DA NO DIA

17�DE DEZEMBRO -- AMANHÃ, ANA Lú CIA CANTARA NOS SALOES DO CLUBE
DOZE DE AGOSTO.

.

.

\ 10 Em -Petropolís acontecerá nos dias 13,
1 NA residência da senhorinha Maricha 14' e 15, uma reunião interestadual do
Dou» reuniU-Se ontem o' Clube Soropti- Clube Soroptimista do Braeíl. Santa

mista, com a presença das senhoras: Catarina terá suas representantes .

l1W Tavares Moellmann governadora do
clube em jóco, Kirana Lacerda, Benta 11 O cronista Mello Prates, estará aconte
Barbato, Dra, Wlo..dislava Mussi, Dra. ceruio amanhã, com as Debutantes da
Ilze Velvikas, senhorinhas: Hilda Boos e 'cidade do Rio do Sul.

Maricha Daux presidente do Clube So

roptimista de Florianópolis, para, a or

ganização da festa Miss Elegânte Bangú
Santa Catarina, cuja renda reverterá
em prol dos nessecitados, A mooimentiü
da festa que contará com quinze srtas.

disputandO o tão cobiçado título, acon

tecerá nos salões do Clube Doze de
LAgôsto no dia 17 de dezembro.

2 Marcou casamento com a srta. Vania
Simone Ferrari, o sr. Clovis Albuquer,
que. Desejamos aos noivos e dignos fa
milias as melhores felicitações.

3 Em Union - new Jersey, no Neuiark:
State Callege, está se destacando a sria.
Zuleika Mussi, que como primeira alu
na brasileim frequenta essa Universi
dade, obtendo sucessos.

4 FestejO; "niver", a senhora Dário (Ma
ria Helena) Carvalho. A coluna social
felicita pelo acontecimento.

L5 O Clube Doze de .A gosto reiniciou suai>

sessões cinematoqratícas as tercae-iei.
ras.

6 Rio. No próximo mês realizar-se-á o

casamento de ex-Miss Brasil Vera Ri;
beiro.

7 Jane Modas, oferecerá wn belissimo

premiO a sria, eleita Miss Elegante
Bangú dos Comerciários.

Srta. Neiva Bianchini, Miss

!
8 0.3 ';Chemiser" confeccionado pelo sr. Elegante Bangú da cidade

Lenzi e usado pela senhora Leà Costa de Lagee, acontecerá na

Souza está (lendo muito comentado. passarela azul do clube Do ,

ze de Agosto no dia 17 de
� dezembro Neiva representa-

!. 9 Festejou "niver" ontem .nos �lões ,do rá a Elegância da mulher

Querência a menina-moça Maria Per- lageana e o clube 14 de Ju-
,

peiua Silvestre - Domingo comentarei nho,

� .....,'&in�. :sssssSSSSS%SSS%SSSSS,.sS%S%%%%%"'%ié%!Z%'?%"SSSSS%�,,"�"f,�

LONDRES, (Ibrasa) - O

novo "Lorde Mayor" pre
feito) de Londres, que to

mou posse nQS úl imos dias

d; s�tembro, com todo o

pomposo e tradicional ce,

rimonial habitual em tais

ocasiões, é um dos homens

mais jovens até hoje eleitos
pai I::!, 'o cargo. Com seus 46

anos de idade é o mais no

vo prefeito dá Londres de,s
de quando Sir Danl's Low
son foi eleito, com 41 anos,
em 1950.

O "Lorde Ma:yor" prova,
velmente se referia às des
pesas' que terá no exercício
de seu cargo. Ao contrário
do que acontece em muitas
ou ras crãades do mundo.
o cargo de prefeito em Lon
dres não é rendoso. Pelo
contrário, exercê_lo custa
caro. Dizem que o "Lorde
Mayor" é,fJs,ta durante seu

mandato de um ano' uma

importân�ia de 15 :mil li
bras (cêrca de 5 a 8 mi
lhões de cruzeiros). E esse
dinheiro sai de seu bolso,
não dós cofres públicos.

Por Que?
Por que motivo então

sempre há homens ri'20s in_
teressados em ,ser "Lorde
Mayo". O proprio Sir Ber
nard sempre teve a ambi
ção de ocupar o (hrgo e,
pode_se dizer, o dia da

pos-lse foi para ele um dos
grandes dias 'de sua vida,
Mas, em pouca,s palavras,
ele explica porque quiz ser
prefeito de Londres:

Sir Beqlard Waley-Co-
hen, o novo "Lorde Mayor",
per ence à aristrocacia 'Ju
daica da Ci�y. Um lantepas_
sado seu, Sir David Salo
mon, foi o primeiro "Lorde

IMal'or" judaico de Londres.
.

Custa Caro
O novo prefeito é um

homem muito rico. Sua fa
mília .tem dinheiro desde
há. muitas !gerações, e seu

pai €;f:.lnhou uma fortuna
em petróleo.
En reta,nto, quando um

jornalista lhe perguntou se
era milionário, Sir Bernard
respondeu:
"Não. Sou um chefe

"Sou um homem, de
clarou ele, que l.3,credita· nade

_-._-...,_......._ .., ......_ .......... r ._....��_........".-'-UO<�'· .....·_·_...--

,l;
,.;

cesso, da cítação ini

cial, inclusive, em

d�ante, ipara que esta
seja renovada com ob,
servâncía das formali
dades legais.

A citação por
.edital só:mente se pro
ceda quando é desco ,

nhecido o paradeiro do
réu OU quando se' en ,

contra ele em lugar
inacessível (arts. 361· e

363 do Código de Pro

cesso Penal).

Jurispru�enc ia
Apelação criminal n. 9.301, estar em viagem para rta,
da comarca de Itaraí. jai, devendo voltar no fim
Relator: Des. Ferreira Bas; do mês" - (fls. 30 v), o ti-

tos. tular dessa comarca, -devol-
- Onula-se o pro- vida a precatóríla, ordenou

fosse, por edital com o pra,
zo de 15 dias, citado o I"U,
tendo corrido à revelia do
mesmo o sumário e a audi
ência de instrução e julga
mento,
Com efeito, é de se aten,

der à prelímdnar, que o pro
cesso está cívaco de nulídadn
a partir (tIa cltáção, e ,tal de
corre do fato de haver o

Dr. Juiz de Direito da 2.8 Va,
ra de Itajaí desatendido ao
ao espírito da lei.
Na verdade, a citação por

e::7i.tal sómente se procede
Vistos, relatados e dís; qulJ.,udo ,é desconhecído o pa
cutídos êstes autos de radeiro do réu ou quando se

apelação criminal n. encontrar êle em lugar ína
9.301, da comarca de cessível a (rts, ª61 e 3'63 do
Itaj aí, ape.Jmte GOl' Código de Processo Penal).
don 1s('r e apelada a In casu não ocorreu ne ,

Justiça, por seu ;'')1'0- nhuma das duas hipóteses.
motor: O citan :':0 residia mesmo

ACORDAM, em Câmara :'0 local que indicara - rua

Jriminal, por unânímidade São Carlos do Pinbíal, n. 485,
de votos e consante a

pre'l!
ali procurado informou

liminar suscitada pela Pro ma esposa que êle
'

"estava
cuiudorla Geral do Estado, .iara Itajaí, devendo voltar
conhecenéo do recurso tem' no fim do mês".
pestívamente interposto, a., Esse esclarecimento veio
nular o processo da citação comprovar que ignorado não
inicial, inclusive, em diante, era o paradeiro do hpelall-
J:>ara que a mesma seja 1'(' te. / . .

novada com observância das C o n s t i t u i lurtsprucêncta
.ormalídades legíns, prnsse- tranquila dos nossos tribu
guindo ° feito nos seus uI iaís que sómente se expede
teríores têrmos. idítal quando, esgotados os
Custas a final. ecursos normais, se deixa
- Preso em fla@rante pela :le cumprir a precatória pelá

prática do crime previsto no !mpossibilidade ';:'e encon,
vrt, 12Í, §§ 3 e 4 dQ Código rrar-se o cítando,
Penal, declarou desde logo o Há, ainda, que se própria
acusado, posteriormente pos, 1 malsinada citação, não te
to e mliberdade em virtude :'ia ela obedecido ao prescrito
do fiança, resí+ír na CLpital em ler. .

.10 Estado de São Paulo rua E' que inexiste nos autos
São Carlos do Pinhal n. 485. zertírlão de que os edítaís, .,-
Daí o Dr. Juiz da ínsfruçã« que, tivessem sido afixados à

determdnar a expedtçâo de porta do edifício onde run,
canta precatória ao Juizo de iíonaj o Juizo h,carre,tando
Direito da 11."" \"Ha Criminal :·esse jeito a'nulidade do
daquela comarca (São Pau- ato, e, por conseguinte, do
lo), a ·fim de que se cienti processo, por s,e tratar de
ficass� o réu do Jnterrogató_ formaHdade essencial.
rio, designado para O· dia 1] Florianópolis, 2 de maio
de fevereiro de 1958. 1960.
E porque a 'c.Higência não

se completasse eis' que o on,
cial de justiça certírícara, a
7 de fevereiro de 1958, que
'deixou de citar o denuncia
do Gordon Iser por o mesmo

Ferreira Bastos, Presidente
e Relator.

-

Rercílio Medeiros, Murillo
Coímbra,
Fui presente: Milton da

Costa.

Flamengo Esporte Clube (Capoeiras)
CONVITE

A diretoria do Flamengo Esporte Clube (Capoeiras)tem o prazer de convidar seus associados e simpatizan
tes, para o baile que fará realizar no dia 29 do corrente
(SÁBADO) com início às 22,00 horas, em sua sédo
social. A DIRETOR�A

DR. A'LVARO DE CARVALHOHomem Indicado
Sir· Bernard e efetiva-

mente um homem ir.,ai'·: ado
1-'.1'a o ranro. Por sua for

mação, pORição social e

qualidades pessoais é um

homem capaz de dar novo

brilho e importância a um

cargo que, embora nem

Comunica aos seus clientes e amigos que seguindo
para o URUGUAY e ARGENTINA onde fará cursos de
aperfeiçoamento na especialidade, nos Hos:pitais de
Montevidéo e Buenos Aires só reiniciará sua �linica do
crianças em dezembro depdis do- dia 10.

A Moda de Verão Em Florianópolis
Digno de ser apl\eciado por tôdàs as pessôas de bom

gôôsto é o sortimento de vestidos, tailleurs, saias blu_
sas, conjuntos, maillots, etc., chegado p�ra A Modelãr
<\e Modas.

Se empregarmos o adjetivo. maravilhoso daremos
uma pálida idéia da impressão que nos causara a apl'e"
daçãO das novidades alí vistas.

Não há exagêro aJgum se compararmos a beleza do
estoque de mercadorias da estação, recém-chegado, com

o que tivemos oportun.idade de apreciar nos grandes llla
gazin _do Rio e São Paulo.

Flol'�anópolis, cuja po,pulação gosa da mais justa
fama de elegân.cia, Ipossua nos Estabelecimentos A Mo
delar um magazin à altura do seu progresso e fino bom
gôsto.

I todos ·seus anteriores o

cupantes tenham sabi'do
ITLnter os altQs padr6es que
qUe se inpunham, ainda
pode ser exercido com to
da a dignidade que resulta
de sua longa e respeitada·
tradição.

ICo.:-nlÜ ch�fe de família,
Sir Bernard também é um

homem 'ldequado à pos1\}ão
que lhe foi confiada. Sua

esposa, Joyce, mulher mui
to inteligente a atràénte, e

seus quatro filhos poderao

IcriaI' ,11'OS aposentos doura
dos ele Mansion House um

ambiente de alegria e jo
vialkhde como há muitos
anos a residência do pre
feito londrino não ·conhece.

CLUBE REC-REATIVO "1.° DE JUNHO"
,CONVITE

_

A Diretoria do Clube R. "1.0 de Junho", de São José,
tem o prazer de convidar V. S. e E�ma. Família, para a

Soirée das Bolas, a realizar-se na noite do dia 29 de
outubro de 1960, com ínído às 22,00 l:!oras.

São José, 25 de outubro de 1960.
A DIRETORIA

NOTA: -- Traje obrigatório para senhoras e S2

nhoritas: VESTIDO DE BOLAS (pois)
ORQUElSTRA: -- Antônio Dutra

Após a reunião dan�ante, haverá ônibus para a

Capital.

,
.

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO
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Assistência
Técnica
Permanente,

lava e enxágua com agitador
t eca por centrifugação

Assista, no concessionãrio Brastemp,
à demonstração do perfeito funcionamento

de sua lavadora automática:

-

prática
basta apertar o betão

técnica

possui filtro para ai impurezas da água

econômica
conserva a roupa

----------------------

o Crediário de
I

Resolverá seu problema?

•

\

\
\

I _

!

212 litros (7,.5 pés)

5 anos de garantia
"

Dois modelos:

STANDARD

SUPER-LUXO

maior por dentro » menor por for•

. I"

I

. f�;::�����::�"�;
i
I

, -

\ .

J
"
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Pelo (ampeonalo �a Segunda 'Zona

�am�eonato �sta�ual �e Bola ao �esto Juvenil
Sábado e [)o,minttlofj' Em Blumenau, o Ce'rla.me importante obstáculo, gra-I bes-

!j I ças a compreensão e bonda; De Joinville: 'Cruzeiro do

Blumenau, 27 CE) - rta, dades comemorativas de mais nos próximos dias 29 e 30 de de do ilustre oficial, que tan .suL

jaí, BPuco antes das festivi- um centenário, abriu mão, I outubro fluente, segundo tos e tão aesínalados servi- De Itajaí: Atlético Clube

por �110.tivos desconh�cidos, I nos revelou o sr. Victor Pe- ços já p.r�stou ao. esporte 10_ Icaraí.

do direito de patrocinar adro Garbe, 'presídente da en ,
cal, dedícíu a entidade arcar De Florianópolis: Doze de

campeonato estadual de vôlí tidade amadorista da Ruà com .a responsabilidade do Agosto (basquete) e Cruzeiro

e basquete juvenil de 1960, 15 de Novembro. patrocínio da competição. E. C. (voleibol).

daí não haver sido o mesmo

I
Vale aalíentar que para o

É oportuno acrescentar Os dirigentes da Liga Atlé-

disputado nas datas prevís, êxito das demarches, contrí- mais que, além da agremía- tíca aguardam correspon,

CURITIBA, 27 (V.A.? -I
tas _pelo ca�e�dário da. Fede- i buiu de maneira decisiva a çã� acil�a mencionada, cam, I

dencia da FAC a respeito,

��t.eve em noss� capital o i r�çao A�letlca catannense.! louvável atitude do CeI. New- pea regional em ambas as i para organizar e tornar pú

,amge�te londrínense, ca�- r 1 r,ansco:'ndos �l�uns meses, I ton Machado Vieira, 'atual modalidades, tem participa-! blico o programa do grande

los F ranchello, que veio fOI a LIga Atlética Blume., I Comandante do 23.0 R.I. e ção práticamente garantida
I
acontecímento esportivo do

I
deríco Pinto - Jaime Pina

tentar a contratação de um: nauense coneultada sobre a' desportista de escól. Procu, no certame, os esgulntes elu, mês.
I I

- Amilcar T. Pinto e Romeu

treinador; tendo anunciado, possibilidade de servir, nossa, rado pelos mentores da LAB, ------------------. -.

que seguiria até Tubarão, a I cidade, de sede do .certame
'

concordou, pronta e gentil- Campeonato Mundl"al de Volel"bol I
Mama - ��ao Berlmuter -

fim de contratar o ponteiro I em referencia, e dos entendr-j mente, em ceder alojamento
. Alfredo Gm,h.erme Koeler -

Galego, pertencente ao Her- ,I mentos mantidos neste sen,
I às delegações visitantes nau' RIO, 27 (V.A.) - Foram, jôgo - Peru x Polônia (Mafl-: Durval

Meoell'Os - Gusba

Cíli�L L�z e que :s�eve nas tido" resultou a confirmação: dependencias daqUela' uni. I �stabelecld?[� o� �orários dos I culínoj : 3.° j,ôgO - México I vo Bruno e G.
. Ger�ete. ?

cogrtaçces do Corttíba. I dos Jogos em quadras locais, I dade militar. Removido esse Jogos elímínatóríos para o x Tchecoslovaquia (Femini_l'
clube tomou ma.lOr impulso

Segundo informações que

I
,,_,,

_

campeonato mundial de vo; no); 2.° jôgo -, em 1908, com o ingresso em

recebemos ontem, de ele- BOLA0'. E'cos da VI"i',I"fa dos RI"osulenses' libol, a serem efetuados em As 20 horas - 1.0 jôgo - suas fileiras do zagueiro

mento_ ligado, ao futeb_ol de ., � Belo. Horizonte, se�do que as Rússia x Tchecoslováquia I Belfort Du.arte, que deixa:a
Tubarão, a contratação de por t.omaços Barriga Verde, onde os VISl_ partidas do selecionado te, (Feminino); 2:° jôgo França, o Mackenzle College, dc Sao

c�alego. agor� é muito di fi- Ex.atament:e às 18 horas [antes procuraram tomar um minino do Brasil, aerão no- x E�tados Unidos (Masc.) ; I Paulo ,e promoveu ,desde. 10_
cil, pois o Jogador sofreu de sábado, dia 22 de outubro, contacto direto com as mag- turnas, Eis como ficou orga, 3.° jogo - Brasil x Paraguai' go a mucí.nça das camisas

contusão grave num dos, foram recepcionados nesta nificas canchas de bolão nizada a tabela, em Belo Ho- (Fem.) , . I negras .parà camisas rubras.

jOg02 do certame e está em Capital, 09 valorosos repre- "�speridião Amím", .onde, à rízonte: DIA 31 - Às 15 horas - Em 1913 o América levan- A tae;Ll, tornou o nome do

completa inatividade há sentantes de Rio do Sut;} noite, seriam realizados os 1.0 jôgo - Peru x TChecoslo-1 teu o seu primeiro título de seu ilustre ínstrtuidor.

varias semana� Grupo Tomara Que Caia, I jogOS programados. DIA 29 Às 15 horas - váquía (F'em.j ; 2.° jôgo - campeão carioca, com êste Um único jogo foi realiza

víneulades à, associação rio, i Depois de ambientadoo, Rússia x Peru (Feminino); Estados Unidos x República
I
team: M:=n-cos:'.e Mendonça, d:o em 1914, vencendB os bra-

fluminense (OD-
-

sulense que e o Clube Bela com as duas canchas, foram Françq. x República DominÍ- Dominicana (Masc.); 3:0 jô. - Luiz de Mendonçb., é gUeiros' por 1 - O, em Bue-

Aliança, sediado em �ata_ o� visitarites alvos de uma càl�a (Masculina): Esta.d�s go �- Franç� x México (Mas- I Belfort Duayte - Mendes, nos Aires. Da fusão. da Fede-

IPAP!d!l\ ('Am!'iii' douro, município de RlO do smgela mas [üncera homena- Umdos x Paraguai (Femll11- cu]mo). - AS 20 horas - 1.0' -' Jonatas e De Paiva - ração com a Associação 1\1'-

\PVS � �V I \Ri" Sul. i gem, por parte dos compÓ_ no). - Às 20 horf1E! - 1.0. iôgo - Brasil x Estados uni_I Whitt - Ojeda - Gabriel gentina, resultou que o :Bl:a-

D I
"

No ponto final do Canto
! nentes do Grupo Unidos da jÔgo - Brasil x Alemanha dQ[1 (Fem.); 2.° jôgo - Ru-I_ Osmar � Aleluia. Voltou sil ficou de posse definitiva'

ii as no Estreito, foram os ViSi�' I�h�, pe,r�encente � ASSOCia-I (F.e�ini�O); .2.0 jôgo -: RU� �r:ênia x Polônia (Musc.); 3.� o clube a ser campeão da do troféu.

RIO, 27 (V.A.) _ A dire- tunteu l'Ecebidos com um en- çao Atletlca Barnga Verde, ,l11:�:a x PelU lMascu.lmo), ! Jogo -:- .Alemanha x Paraguai Ii cidade em 1916, 1922, 1928, Em 1919, a delegação ar7

ção do Palmeiras recebeu t�lsiásmo sem par, pela Dire_ qual seja, um suculento e: 3. Jogo - Estados Umdos x, (Femmmo), 1931 e 1935. No ano de .. gentina ao campe'or.Ja,to Sul

comunicação de qUe o Flu. ,toria do Grupo local, dos be� preparado Caldo de' México (MaSC�I�nO). I .

As repr:se�tações �o. Mé_11922, famoso por ter sido o Americano, realizado nesta

minense concorda com as Unidos da Ilha, e elementos
Pelxe. " DIA 30 - 1\S 15 horas -

I
XlCO, RepublIca DommlCana do centenárlo da ind!ependen- Cª,pital, propôs a continua

datas de 9 e 16 de novem- representativos da Diretoria Os riosulense&, apenas a� ��ad�S. U�idOS � oAI.e.man��') e Paraguai, �ã? c�nfil'ma-l cia do Brhsil, o quadro ção ca disputa da TaçÇl Roca,

bro, par8. os jogos �ntre am_ da Associação Atlética Bar-, pregoavam: vir à Florianó- �����:_=__.:_._:��_�."..
'

-,�·am_._s���_��r IClp��e:__ campeão do América formou reiciada, em 19Z�.

')')03 pela Taça Brasil. Por riga Verde, orgulho do espor_
'

polis, e não participar de um V
assim: Ribas - B3Idata e O PRIMEIRO QUADRO

outro lado, em caso de uma Ite amador em Florianópolis. i Caldo, é a mesma coisa que E N D E, - S E Perez - Miranda Gonçalo)
.

BRASILEIRO

t"l'ceira partida, esta será Do local da recepção, ruma-: ir à Roma e não ver o Papa.
(- Oswaldino e Maotnso - Esteve assim organizado o

,; '�d 18 d d t·'
Vencle-se llma Cháear',co COIU a '1 I'ea ele "I "tl0 m') 1 t h"

..

d b '1'
,.,opu,,, a a � o mesmo ram os éspor lstas bolonifltas

, Após os festejos iniciais,
' c c. c ." �., : Justo - Gi ber o - C lqUl- prtrr·elro Qua ro raSI elro

. " situaçia no perímetro suburbano da cidade de São'
mos, , para a sede oficial da A, A. : onde se congratularam flo_

'nho - Goncalo (Simas) ,e que c:isputou a Taça Roca,
I. ,

1
José, com casa de al,venaria. nova e servida de luz elé- B 'lh te

-

no dl'a 27 de setembro de
nanopo itano& e riosulenses,

ri a-n .

triea. 9
foram iniciados os jogos pro-

1 14, no campo do 'Club

gramados entre un�'do da
Informações detalhadas ,com o Prof. Souza, no Na 'dlispuJJ, dos torneios Gymnasia Y Esgrima, em

r'l T
ColégiO Catarinen'Se ou pelo Te1.: 2060. início o América SÓ conse" Paiermo:

d 1a e omara Que C a,res_ -_._-

pectivament.e de Florianópo- � O •.11 P R A _ SEgUiU ,um título de campeão, Marcos: Píndaro e Néri;

lis, Associação Atlética Bar_ '* AVI em 1949, com êste quadro: IJJ.,greca, Rubens Sales e

riga Verde, e Rio do Sul, UMA CASA OU TROCA·SE POR TERRENOS OSny - Ivan e Mundil1'ho � Pernambuco; Osvalco Go-

Clube Bela Aliar!Ça. NO VALQR ATÉ 1. 000.000,00. Hilton Viana - Oswald-inho mes, Bar.tô, Nilton, Friende-

Na primeira partida, com TRATAR PELO TELEFONE 3297 e Gamba - Heitor - Ra_ reich e Arnaldo Silveira. Gol

a particIpação de 19 jogado- nulfo - carlill:hos - Siluas

res, venceu a equipe local e Antônio Lopes. Mas foi

dos Unidos da Ilha, muito vice-campeão por quatro vê-

embora doi� de seus jogado_ zes, em 1916 (o primeiro
res mais credenciados, Euri- torneio disputada), em 1929, OITO VITO'RIAS

co, o popular, e conhecido em 1934 e 1946. ° Amêricla. PARA CADA UM

Esquerdinha, como Moa, à tem em seu cartel niàis de
.
O registro dos 17 jogos já

simpático e dest-emido Sch_ cem partidas internacionais, realizãdos indica uma c�mdi-

midt, se apresentassem em �om exibição no pais e no ção ode igualdade no cômputo
cancha com defeitos técni- estrangeiro (América ,do Sul

.

de vitóriaos - oito para cadra

COSo 'e Europa), com um largo pa1s e umrempate êste' regis

E,-,:):uel'dinha, apresentava saldo de vi.tórias. A primeira trado em 'São Paulo.

seu dedo central machucado.

I/excursão
dó clube rubro ao Os' brasileiros venceram

Môa, ao, prestar suas ho.
.

exterior foi realiza:dra, !em três vêzes em! Buenos Aires,
menagens aos visitantes. te- 1929 à Argentina e ao-Ur.u- duas vêzes em São Paulo e

ve a mão direi t.a quehn:�da,' t
•

guai. Em 1937 o América res vêzes, nesta Capital. Os
ao atirar um foguete em vi- inscreveu diUnitivamente o argentinos têm duas vitórias

sivel entusiásmo pela che-'
/

seu nome na história do fu- no Rio, 2 em São fla,ulo e

gada de nossos queridos e t
, tebol carioca, da forma mais qua 1'0, em ,Buenos Aires.

abnegados visitantes. I simpática, promovendo jun- OS NÚMEROS
Riosulenses. -.

/"\

\
" , tamen'te com o Vascó 6.Ia, Ga- 1914 - Brasil, 1-0' B. Aires

Vós não nos visitastes. -- -

ma a pacificação' d!õ,g' des- 1922 - Brasil, 2-1 S. Paulo

Nó�' feInos visitados.

��_ portos, reuninc,o npvalffiente 1923 - Argentina, 2-0 B. A.

Mas, a vossa presença em ...
-

,Florianópolis, jamais SeYá 1
-... sob uma sóbandeira Os c1u- 1939 - Argentina, 5-1 Rio

I
bes QUe 'estavam sepàrados 1939 - Brasil, 3-2 Rio

I esquecida, pois pertenceis a

ull_la pleiade de atlétas que, I
.

desde a cisão criada pelo 1940 - mmpate, 2-2 S._Paulo
... _

." advento do profIssionalismo 1940 - Argentina, 3-0 S. P.

Jamals,. i:lerao reconhecidos

/,
'

""como alienigenqs entre os
em 1933. Nêsse movimento L940 - Al1g'entina, 6-1 B. A.

florianopolitanos.
' \ de paCificação o Amériça foi [940 - Brasil, 3-2 B. Aires

Sim, porque em Florianó_
representado pelo seu pre- 1940 -t- Argentina, 5-1 B. A.

polis, sereis rec!lbidos, sem-
sidente d� então, sr.' Pedro 1945 - Argentina, 4-3 S. P.

pre que possível, como ver_,
Magalhães Corrêa. -11945

- Bra,sU, 6--2 RIO

dadeiros filhofl de nossa ca-I'
1945 - Bra·sil, 3-1 Rio

pital, e não, nunca mesmo,
A .primeira ·diretoria do '11957 - Argentina 2-1 Rio

, América assim formada: 1957 - Brasil, 2-0 S. P..'mlo
como bolonistas de outras

I'plagas. .

'

Presidente - Alfredo Morh_ 1960 - Argentina, 4-2 B. A.

rs.t.edt; Secretário - Jai- 1960 - Brasil, 2-0, 2-1 B. A.

Voltem sempre, Riosulenses.1
me Farh.. Machado; Tesou- RESUMO:

voltem, porque vós, despor_,
reiro Henrique Marhrstedt; Jogos , .

t.i8tas denodados e sinceros ! Cons·elho IFiscal - Alberto Vitórias Brasil .

souberatn cativar o povo llo� , W. L. PU'S.

I
Klotzbucher e Alfredo Gui- Vitórias Argentina .

rianonolitano. I .1herme Khoelel'. O atual Empate .

--_ -------�--- ---

Galego e o

Lon'drina

O América Futebol Clube presidente do clube rubro é

foi rundaco em 18 de se" lo sr. Waldir Mota,' eleito em

tembro de 190� e disputo!ll substituição 1:',.0 sr. Fábio

o .seu primeiro dampeonato Horta, que renun�.iou. Tem

da cidade em 1908, chegando
ao final empatado .com o

Botafogo, no segundO lugar.
Na sua estréia nesse campeo

nato o América enfrentou

o Riachuelo, no dia 10 de

maio e venceu .por 6xO. O

pr irnelro jogo .dos "ameri

cacos", cujo uniforme ini

cialmente era de camisas in.

teiramente negras calções
brancos, foi disputarlo a 6

de agôsto de 1905, com o

Bangú, tersr o êste vencído

por 6xl. O .quadro do Amé

rica formou assim u.êsse en

contra; Oswaldo Morhrsted
_ Natalino Machado e Fre-

o América, como, Patrono;
por fôrça dos grandes servi

ços prestados ao clube, o sr.
Antônio Gomes de Avelar.

x x x

A "Taça Roca" entre Bra

sil e Argentina foi instituída
em 1913 pelo general Júlio

Roca, que, demonstrando o

seu grande afeto pelo Brasil,
(assim se exprimiu ão entre

gar a "Copa" ao ministro

plenipotenciário do Brasil,
acreditado junto ao govêr
no argentíno, dr. Luiz de

Souza Dantas:
"Para estímulo da [uventu

de que em nossas pátrias
cuiÚva êsse nobilíssimo es

porte, r,la,ra estabelecer tam

bém um novo motivo ''''e re

lações amistosas e comuns

propósitos entre Os mesmos,
veria, com agrado, que a Co

pa se jogasse tres anos con

secutivos entre combínadés
brasileiros e angantdnos, fi

cando de propriedade daque
le que o vencesse duas ve ,

zes."

de Rubens Sales. - Arbitra

gem do dr. Alberto Borgel'th,
brasileiro.

17
8
8
1
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Tópicos
GRUPO ESCOLAR NO DE ESCOLA ISOLADA NO
BAIRRO DE SOSSÊGO EM MUNICÍPIO DE XAXIM
CANOINHAS DEVERÁ SER Foi aprovado o' projeto do
CONCLUIDO O QUANTO deputado Agostinho Mígno;

ANTES ni autorizando o Poder Exe- RIO, 25 (V.A.) - A CasaNuma de suas últimas ses- cutívo a criar uma escola da Empregada, fundada porsões, a Assembléia Legisla- isolada no município de' d. Jaime' de Barros Câmara,tiva aprovou por unanímí, Xaxim e abrindo um crédí, foi, em 1945, entregue à díre,
dade o requerimento do to especial de 200 mil crn- cão das Irmãs Míssíonártas
deputada João Collodel, do zeíros para; cobrir as des, de Jesus Crucificado, sendo
PTB, solicitando o envio de pesas decorrentes de sua sua atual superiora a Madre
meneagem telegráfica ao criação. Martha Coutinho Gomes.Chefe do Poder Executivo GRATUIDADE AOS FUN- Destína.se a obra, à for-
encarecendo a necessidade GIONÁRIOS PÚBLICOS ES_ mação e Ia,ssistência às emda conclusão do Grupo Es- TADUAIS, NOS ESTABELE- pregadas domésticas, propor,colar que está sendo edífí, CIMENTOS HOSPITALA_ clonando-lhes o estudo prí,cado no Bairro de Sossêgo RES márío e protíssíonal (econo;

mia 12,oméstica, arte culiná
ria cortt e costura etc.) ,

be� como assistência médica
e dentária, além da colabo,
ll_,ção que presta as patroas
e empregadas, por meio do
serviço de emprêgo, Têm elas
também na Casa da Empre-

. garla suas horas de lazer e

de vida social.
PEDRA FUNDAMENTAL
No dia 9 último, a Casla da

Empregada comemorou seu

15:0 aniversário de fundação
com a presença oc ardeal D.
Jaime de Barros Câmara,
que oficiou a cerimônia do

Iançumsntn I::a pedra funda.
mental/de um pavilhão, para
hospedagem de domésticas,
muitas vezes desabrigadas
nas grandes cídaríes, como o

Rio. Achavam-se presentes
diversas autorldadss, entre
elas o capelão da Casa, o Pe.
Geraldo de Souza Perêira.
Em segui/da, as domésticas,
promoveram uma Interessan,
te festividade esportiva, pre
cedi,r}ll da recepção de sózías.

� .. "", -

'\-

r�A ASSEMBLÉIA' LEGISLATIVA

em Canoinhas, cuja cons- Em eua 2a. discussão foi
aprovado por unanimidade
o projeto de lei n> 57/60,
concedendo gratuidade aos
funcionários estaduais, nos

estabelecimentos hospítala
res do Estado.

trução se arrasta por mais
de cinco anos.

Na oportunidade, ocupa
ram a tribuna defendendo o

requerimento, o seu autor,
deputado João Collodel e

Walter Roussenq, L ambos
criticando o abandono do
Estado aos interesses de
oanoínhaa
ANISTIAFISCAL AOS CON_
TRIBUINTES DO ERÁRIO

ESTADUAL
Em sua 2.a discussão foi

aprovado o projeto, de lei
n? 85/59, de autoria do
deputado Walmor de ou,

veíra, concedendo anistia
fiscal aos contribuintes do
erário estadual.
AUTORIZADA A CONSTRU_
çÃO DE UMA' SOCIEDADE
DE ECONOMIA MIXTA
A Assembléia aprovou em

eua 1.a discussão o projeto
do deputado Orlando Ber;
toli, do PSD, autorizando o

Estado a constituir uma So-

O projeto em aprêço é de
autoria do deputado pete,
bis ta Agoetínho Mignoni.
DECLARADA DE UTILIDA
DE PÚBLICA A U.B.C.A.P

DE ITAJAÍ
Foi aprovado em 2a. dís,

cussão o projeto de autoria
dos deputados José Bahia
Bittencourt, e Francisco
Evaristo Canziani, que de
clara de utilidade pública a

Uni ã o Beneficente dos
Chaurteurs Amadores e Pro-
ríssíonaís ele Itaj al.
AUXÍLIO PARA A SOCIE
DADE DE ATIRADORES DE

SANTO ANTôNIO
A Assembléia Legislativa

aprovou o projeto de auto
ria do deputado Orlando
Bertoli, concedendo auxílio
à Sociedade de Atlradores
de Sant6 Antônio, no mu

nicípio de Ituporanga.

ciedade de Economia Mixta
,

-- CHECA.
AUTORIZADA

\
A CRIAÇÃO

"Não Estamos Mais no

Tem,po de Adão".

/

R. A. SEM R,EVOLUÇÃO
Comentou então que "pela,
,primeira vêz na hIs'lõri'L

I

do mundo haverP4 uma ten-
'

ta,tiva Id/e reforma rugrár:',
::em revolução". O c.eputado
Coutinho Cavalcanti infor_1mou mais que o projeto em

Ireferência é baseado em um I
organograma de sua auto- I
ria reestudado e reformu
lado pelos assessores do pre
sidente ,ela República.

RIO, 26 (V.A.) - O depu
tr..ldo CoutInho Cavalcanti,
representante do PTB na

Câmara Federa'!, adiantou
que na primeira quinzena
'GO próximo mês de novem_

bro, o presic.ente Jusceür:o
Kubitschek enviará mensa

gem ao Congresso Nacional,
acompanhaci'.l, de projeto
de-lei, disponqo sôbre a

reforma agrária no país.

SÃO' PAULO
PllB. NA CAMPANHA SUC·ESSÓRIA

SÃO PAULO, 26 (V.A.) - Sob o tema "O PTB em

marcha para a Prefeitura de São Paulo", terá inicio
no próximo dia 29 a campanha do candidato já regifl
trado daquela agremiação, sr. Frota Moreira, com um

comício às 20 horas, nO largo de Pinheiros.' O sr. Fro
ta Moreira de.clarou que a despeito de pretender le
var sua candidatura até as eleições, "o PTB reitera seu

�elesejo de entendimento na base de seu programa e pr?
põe o nome do�sr. Prestes Maia". Justifica sua POSI:
ção, o lider petebista, afirmando que o fun�a�ental e

que se encontre uma solução capaz de propICIar uma

reorganização dos serviços publilcos; como transportes,
abastecimento, saude e educação.

Participarão do ,comício do dia 29, dentre, outros,
Sergio Magalhães, Ivete Vargas, Rio Branco Paranhos
e Pereira Barreto.

ICOlUNA' CATO LlCAI
tes de vários Estados. HOJe
estp. sendo esperado, D. João
Batista Mota, arcebispo do
Esta'::"o do Espirito Santo.
PARA ASSISTIR AO CO"N
GRESSO EUCARIStICO
Teresina, 24 - Está-se regís,
trando nesta Capital 'l/ che
gada de Ir. ilhares de fiéis,
que vêm partLipar do pri,
meiro Congresso Eucarístico
p-romovido por 'D. AveIa;
Barndâo..

A. SCHMIDT

Dom, Jaime de Barros Câmara Fez o
-Lancam'ento da Pedra, Fundamentardo. '

Pavilhão de Hospedagens

CINQUENTENÁRIO DA
CRIAÇÃO DA DIOCESE
DE PELOTAS - PELOTAS,

24 - Esta cidade vem apre,
sentando desusado movimen
to por motivo dos atos do

PERSONALIDADES PARA O
CONGRESSO EUCARISTICO
- Teresina, 24 - Milhares
de pessoas já começam a

chegar a Teresina, para par;
t.icil!lJ,r 'c:o Congresso Euca
rlstico.
Ontem, diversas persona,

Iidades chegaram, precêden-

Na próxima semana são
esperad'os Os doutôres Pedro
Calmon e Deollno Couto, de
pu.Ldo Eurípedes 'Cardoso
Menezes, D. Helder Câmara,
além de outras figuras de
projeção no seio (a ramiiía
católica nacional.

, cínquentenárío /::a criação daA trôco de qualquer cousa, ouve-se a resposta, eiva-
Diocese de Pelotas. Em ':0_da de sarcasmo' "Não mais estamos no tempo de Adão".

-

'd t f"
.

- . memoracao a a a, 01 Ir.au-Certamente que nao mais nos encontramos no pa-, ' 'I d
.

âb d 2 o C'�.

d' -.

d ,gu,�, o sa a o o. on,raizo Mais certo ain a e que nao mais an amos nus.
I t· D'

.

..
. - gresso Eucar S ICO lOcesanoAo menos interramente, porque na praia as sungas sao

. lt' ,

f Ih d • '. I que reune as maIs a as ex-são tão tpouco extensas como as o as ,e parIella...
,- d r d R'O homem de hoje prima .pela refinada elegância. A PGIess�es d Os IC ero o io

-

I b t'
-

'd . d ranlle ou.\,!ma preo,cupaçao pe o em ves Ir nao e na a menoI o

que as do sexo oposto.
É verdade que o bem vestir requer algo mais do que

o bom gôsto. Requer possibilidades econômicas. E não
são muitos os que podem gastar na proporção das exi
gências da moderna vida social e dos atrativos que a
moda sugere e exibe.

Seria de fato dificílimo o bem vestir, não fossem as
facilidades cred'i:árias de es tabelecimentos C'omo a nossa
A Modelar que, além de concentrar o que melhor e mais
belo exist� par� o bem vestir, tudo proporciona em fa-
cilidades.

,

Não vivemos mais na época de Adão. Vivemos, sim,
em plena época do crediário de A Modelar.

Além do seu primoroso sortimento de ternos, das
mais reputadas marcas, além da enorme variedade de
camisas de .passeio e esporte, calças, calçados s,catamac
thia, gravatas, etc., etc., acabou agora A Modelar de in
cluir no seu comércio, uma bela secção de relógios. É
mais' um bom serviço ao dispôr do mundo elegante de
Florianópolis.

O JORNAL CATO'LlCO
Em recente mensagem à

I jornalista católico reportar
Associação .de Imprensa Ca, as tristes e tão sensacíonaís
tólica Nortt-ameríchna, urgiu raçar h3.g do mundo crímí,
Q Papa João XXIII o apos_1 nal, sem apontá-las corr.o
tola/do da imprensa católt- violação às normas :c'a lei
ca nos dias de hoje, "em natural e divina.
quo as forças do m\al SEt em, Acompanhe o jornal cató,
penham em perverter Oi' lico as vícíssitudes da Igre
próprios fundamentos da re- [a hodierna. Não se preocupe
ligião cristã". Cônscio da t�nto :om o notícíárto po,
importânc.h. '::0 jornalismo, Iitíco-espcrtívo, seja antes
lodo t.atólico habilitado a manancial de segura ínror,
isso há de empunhar essa mação doutrinária. Do crís
poderosa arma em defesa tianlsmo jorram generosa,
dos; direitos da Igreja e pro, mente as !g'ranld/es verdades
pagação do Evangelho. O que a bondade divina trans
jornalísta católico - segun- mítíu .aos homens de boa
':0 Q Chrdeal Agagianian - vontade -".

deveria não apenas apresen,
tar a Igreja como um fator Muito poderemos aprancer
4ualquer da história contem- da imprensa católica dos
porânea, mas também mos; Estados Unidos. O jornal
trar a grac;.t.l, e o mistério católico ianque, é de, tat.
dessa Igreja viva, relaciona- católico. Daí sua consíderá,
da íntírramente com a eter; vel influência, sôbre a soeíe-
nidade e o tempo. cade nortecamerícana. Rc'
Que feitio tomará o jornal conhe-:eu-o Richard Nixon,católico? - Seja êle porta- Vice-presid'er.te dos Estados

dor (.1..(, informação a serviço Unidos. Ele confia na, im
c a religião e da verdads, No prensa católica para desen,
comentário político, como volver entre Os americanos
na, apreciação de qualquer maior con.presnsã., do fun
problema social e nacional, :ame-::.to moral das leis e
respire o periolista católico a dos direitos civis. Se no Bra�
seguil.nça de quem conhece si! o jorrJ.ll católico levar o
o remédio aos males do nos, povo a viver a essência 00
so povo. Poía a crise que ora cristianismo, terá cumprido
atravessamos é essencíaf sua prímeíra ç mais bene
mente moral. Nem pode o mérita missão.

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

DARD VANGUARD ano 1950 quatro portas, parte me

cânica 100%, pneus novos, lataria e chassis impecáveis.
Possue rádio original de excelente sonoridade. Submete
se a qualquer prova ou exame.

Um carro em excelentes condições. Poderá ser es

tudado o financiamento de uma parte. Negócio interes
san te e de oportunidade.

Tratar todos os dias úteis pelo telefone 31-91.

60�JA DE C�FÉ?
ENTAO PE�A CAFE ZITO

Sindicato dos' Tr'abalhadores na Indústria de Construção
,civil de Florlanópo lis, São José, Palhoça e Biguaçú
Relacão dos Associados Apto__s Para Votar

.
,

N° ORDEM N° MATRíCULA
1

ELEITORES
1 - Antônio Job de Miranda , .

2 - Antonio Calisto de Souza .

3 - Arnoldo For-Hamp , .

4 - Arnaldo Natividade Pedsta .

6 - ,Emiliano Peixoto
.

6 - Hercílio Wagner .

7 - Joel Martins
.

8 - João Verzola ,...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9 - José Elizeu da Silva 24
10 - João da Silva Pinheiro

'.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
11 - Leovergildo Luiz da Silva 31
12 - Manoel Alves Ribeiro 34
13 - Orlando Peixoto .. ,.............................. 35
14 - Teodoro Joaquim Machado 38
15 - Valdir Izaltino Vieira 40
16 - Alvaro de Souza Dias 00 00 .. 00 00 00 : -00 00 00 00 46
17 - João Maria da Silva 00 00 .. 00. 00 .. 00 00 00 00 00 ..

18 - Ademar Chaves ' .

19 - Orlando Osório de Faria,a .

20 - p'edro Lourenço Regis .

21 - Moacir Tiago da Silva .

22 - Osvaldo Ramos
, .

23 - José Francisco Ramos
: .

25 - Jovita André da Silva
.

26 - Vidalvino Francisco da Rosa .

27 - Antonio Francisco da Rosa � .

28 - Getulio Elizeu da Silva .

29 - Gene&io Teodoro Machado 215
30 - Norberto Santos 1. • • • • • • • • • • • • • • • • •• 225
31 - Osmar Azevedo 253
32 - Ednil Gomes Ferrão ,............ .62
33 - Leovegildo Bazilio da Cunha .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
34 - Francisco Leonel Fernandes '. . 69
35 - Elizeu José da Silva , '. .. . .. 269
36 - Manoel Daniel de Farias 72
37 - Alberto de Freitas Nor<?nha ,........... 151
38 - Adalberto Mackoviesck 10
39 - Manoel Gonçalves de Lima 66

Florianópolis, 26 de Outubro de 1960 .

.

Alvaro de Souza Dias - TesoureIro
ca;SSj&«:S$%SSsSSft%,.%$tts:,...-�%$%%t4S%$%S,.U%,..S:&·.....Sg%,%'SS#O-%%"'!éS::Sj �

2
6
7
15
16
18

54
56
57
63
78

195
252
138
102
139
152

1 .

!mííE1Z DEAGDSfD1la I,
U

,..

PROGRAMA DO MES
u B H oo u T

DIA 30 (Domingo)

Soirée - desfile Barigú lQS Comerciários.

óculos
para
leitúra

dl
'j
o.
f

..J

.' '"'�; �.7!lISIBl."
CORAL DA FACULDADE DE'

FILOSOFIA
A Faculdade Catarinense de Filosofia, por inter

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

O Coral dos estudantes riog-rand'enses, pela alta
técnica alcançada, tem merecid8' os mais altos elogios
da crítica ,especializada. A sua apresentação em nossa

Capital, espera-se será revestida àe enorme SLl-CeSSO.
É o seguinte,' o programa de Concêrto, para o dia

1.0 de novembro:
I - PARTE

Bonjour Mon Coeur - Orland'o de Lassus
Pase EI Agua - Antônio do século XVI
S O Wunsch kh Ihr - Melchior Franck - Século XVI
Me Mais De Mai - Clément Janequin - Século XV
porq Me naõ Ves Joanna - Anônimo Portulfuês do

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

Século XVI
My Bonny Lass - Thomas Morley
Vento Que Passas - Bruno Kiefer (1958)

II - PARTE
ZOl'ii Seceratorilor - Mauricio Mendelsohn

Espanhol do

_,""���a.

-Canção
.' Irumena

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

Folclore po'rtu�guês
.

Remeiro do São Francisco - Villa Lobos (Harmoniza-
ção) Folclore do São Francisco

. _Mineirinha - Carlos Alberto Fonseca (harm011lzaçao)
Folclore mineiro

Ay Agllita De Mi Tierra - Folclore Chileno
Tajapanema - Madaleine RlIffier (harmonização) Fol

clore amazonense

Mi Caballo - Fol,clore Chileno - Arranjo de H. Villar-
ruel

_

Olhos Azuis São Ciume - Chailley (harmonização) -\ ,

Folclore português
,

Beira Mar - Esthel' Scliar (harmonização) - Ponto
de macumba.

O U T U B R O
Dia - Trinta - Disco Dance com atrações ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HE::'::'�:'o PRISCliõific-àiiür 'prÕllSS1ÕÜàii.__s:A_::FREOSZ��O
1o,�::õ: �,,�::":� ::u��·_"ôRl""EVÀ i.1êHwEiruÔN-BlCHLER�- -�

..-- - --

�. I
;�I�;:',F;;:;;;�:,:�:'::::': CUNICA OE SENHORAS E CRIANÇAS Joan MonIz S. ft.·
dradej. ConAultal: pela manhã no

Hospital de Caridade. '1\ tarde da.

16,30 horas em diante no conaul

tório, à Rua Nunes Macbado, 17,

esquina da Tlradento. _ Tellf,
2766. Re�ldêncla _ Rua Kare.
chal Gama D'Eça 0.0 14.1. _ Tel.
1120.

•

DR',AYRTON DE OLI
VEIRA

DOENÇAS DO PULRÀO
_ TUBERCULOS. _

Consultório '_ Rua F.l1p.
Schmldt. 88 _ TIL 1801.

Horário: dai Ü " li! horu.

Re.ldêncla -, Fellp. Bohm1dt.
D.O 117.

DR. ANTONIO .\1UNIZ DF.

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGiA

ORTOPJlIDlA
Consultório: João PIIllO 14 -

Consul ta: da. 11i à. 17 hO;U, dlá- I
riamente. Menol aOI I"bado•. Re
sldêncla: Boce.luva, 186. Fone 1714

DR. WALMOH lOMEH
GARCIA

Diplomado pela FacUldad. Naolo
nal de Medicina d. Unlv"ll'.ldr.de

co BruU

Ex-Interno por concureo d••• 'Ir_

nldade_Escola. (Serviço do Prof.

Octávio Rodrlguel Lima). Ix·
Interno do Serviço do CIrUrgia elo

Hospital I.A.P,E1.T.C. co Rio d.

Janeiro. Médico <10 HoapltaJ de

Caridade e <1a MaterDldaO. Dr

Carlol Corrê•.

DOENÇAS DB SBNHORAS

PARTOS _ OPERAÇOIS _

PARTO SEM DOR pelo .00"000

peíco,protllanco

Consultório: Rua João pinto n. 10.
d'as 16,00 àl 18.00 bora•. AtendI
com horu marc"du. Telefone

8035 - Re.ldêncl .. : Rua Glnlral
Blttencourt n. 181.

DR. LAURO DAURA
CLINICA ••W;

ES:JeClall!ta em rnol6l'lU ctl .,..
01'>0r"8 e vlaa urln,rlu. Curl rl_
<llcal "'loS ln1ecçõe. "gud... or.
ntcas. do aparêlho genlto_urlnárlo
em a.mbC'1 OI &eXOI. Do.nou do

apf\rêlho Dlgeatlvo a do .Jfleml

nervoso. Horário: lO*, .... 11· •
2 'f, às f> noraa -- COIWUUór10:
Rua Tlradente.. 12 _ 1.0 IUldar
- i"one 8246. Re.lei'llcla: ...
Lacerd!, Coutinho, 11 (Clltoarl ••
Eepanha _ I'onl INI.

Dr. Hélio Peixotg
ADVOGADO

Escritório - Rua Fellpe
Schmidt nO 37 - 20 Andar _

Sala 4.
Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 408.
Telefone - 2422.

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLINICA GERAL

Consultório: Rua Cel. Pe�

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àu 19 horas (ao la

do da Farmácia do Canto).

Res.: Santos Saraiva, '470
_ Estreito - Fones 2322 e

8387.

/

DR, HUBI GOMES

MERDOIIÇl
M.DlCO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica GeraJ
H.'sidêneia: .

Rua Gal. Bitteneon.r\ D. 111.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmld' .a. 11.
Esq. Alvaro de Ca.n&lIl••
Horário:

fias 16,00 às 18,00. dIarla
immte exr:ete aos sábadOJl

me NEWTON D'AVILft
CIRURG IA (_;liIRAL

noença. .. dt> �{.·nbor"" ,- ?roo\O-

lngla _ ��letrlcld ..O. lIé<1loa

Conmlt6r10. RlI. Vlc�or •• 1_

rellea 0.0 28 _ TelefoDe no?

Consultas: Dal lb !lor•• em <11"nu.

Reeldêncl&: FODI, 8.HI RUI Bl.

r""!j"l'liu. n. 71.

Especlallste em moléstias de anua e recto.

T"'a lamento de hemorroidas, !iatulu••te.
e lll'Uraia. a.na.l

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

1:>53

--�---.

�A �08EILV�A." PRAI,.:A II DI: NOVEMBRO - ISQUlNA
lU':" FELIPE 8CIIMIDT

'»·IL!Al.. "A 8A11.lRANÁ" DISTRITO DO ItS'[.Ii;:lITO - CANTO

APRENDA 'INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

DENTADURAS INFERIORES
MIi:TODO PROPRIO

P'IXAQAO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO F'ARANA

RAIOS X - PONTES - PIVÔS
TRATAMENT'OS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 ,e das 18 às 20 horas

HORAs MARCADAS ._ das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

ftadiplo.gistas: DRS. A. J. NÓBREGA DE OLlVr.mA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve!'icula Biliar - �UIltl -

'forax - Ossos - Intestino, etc.
J1i� tcrosalplngografía Radiografia Obstétrica

(Gr:lvidêz) - Radiologia Pediátrlca.

DISPÔE DE APARELHAGEM MODBRNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER-mÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. õníbus à por

ta (Almte. Lamêgo).

(lINICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
,

.
Angustia - Complexos - Ataques - Manias -

!I Problemático Afetiva e sexual i•
.. Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia --_:
i Insullnaterapia - Cardíozolorapía Sonoterapia e :
• Psicoterapia. :: Direção dos Pslquíátras -

:: DR. PERCY JOAO DE BORBA •
• DR. JOSlt TAVARES IRACEMA :: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE I
! CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :
Q) Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 -, :: (Praça Etelv�na Luz) !

'

...............................ee•••••it' •••••• I
-'•••••H••••••••••••••• .,f ..
. " .
• • •

i 'STUDIO JURíDICO i
I :1Maurtcío dos Reis - advogado

Norberto Brand - advogado

I Advocacia em geral no Estado de t
Santa Catarina

I Correspondentes:
INGLATERRA BRAS�

- ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO
: ARGENTINA SAO PAULO

I: Ed. SUL AMERICA 50 andar.
: Fones: 2198 e 2681
� �

SERViÇO MILITAR
INFORMAçõES ÚTEIS

CONVOCACÃO DA CLASSE DE 1942: - Segundo
já noticiamos o; ci.dadãos nascidos em 1942, deverão
servir aO Exér.cito, Marinha ou Aeronáutica, no próximo
ano de 1. 961. I

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

quanto antes, no 14.0 B. C. ou na 16.a C. R. I- Procurando difundir estas informações, visamos
o conhecimento da Lei do Servico Militar em seus pon-Itos principais, dos quai$ o fund'amental é o 'artigo 140"
cujo resumo é o seguinte: I

Artigo 140 - Nenhum' brasileiro, entre 17 e

4511anos sem estar em dia com o Serviço Militar poderá:
;) - ser nomeado funcionário público;
b) - ser empregado em Institutos,. Autarquias,

Empêsas Oficiais, etc.
d) - assinar qualquer rontrato uom o govêrno;
d) - obter passaporte;
e) - obter licença para qualquer Indústria ou

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

de Ensino.
BRASILEIRO! SERVIR A. PATRIA NAS FÓRÇAlS AR

MADAS, É O TEU MAIS NOBRE DEVER CíVICO.

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

próximo dia 29 de outubro, uma soirée em benefício da

quela ;Sociedade Beneficente.
Para o acontecimento, foi especialmente convidada

':.1 cantora Ana Lúcia, artista exclusiva das gravações
Chantecler.

PHOJETOS. ORÇAMENTOS E CONSTR(jÇOES
A CARGO DE

AGRICOLA B R U-N O

CAFEZINHO, NÃO!
'CAFE ZITO!

REGISTRO: N.O 167 - C.R.E.A. 1O.e. REGIAO - S.C.

Rua: frlncllCo Tole"lIno. n.' 10

Rua 14 de Julho, 465 <Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED, ZAHIA. 2.0 ANDAR TELEFONE. 2248

-

• ARQUITETONICO
• TOPOORAFICO
• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TIMBRES, ETC.

Escritório de Advocacia
RUIl Felipe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Florlanópolla
Dr. Acácio Garibald1 S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comercià1s, crimi.
nais e fiscais - Admlnlstração de bens - Locação e ven
da de Imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran
ças _ Cont.ablJldade: escrItas. balanços. anál1se.o � l>erlclaa

I':OIT( tRA "0 F.sTADO" L rDA

Wue LoueJheir••alra, 110
('detone 8022 - C·:ta. Postal 189

Inderêço Telerráflco ESTADO

OIR.lTOR
HlltlUI de Arruda Ramol

G. R lD-N T.

O(W1!Oiu. Fernandes de Aqul.llo

R.lOA·rOR.II:S
Osvaldo MeUo - FlAvio Alberto de Amorim - AndN
Nilo 'I'adasco _:_ Pedro Paulo Machatlo - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A.. Silveira Lenzi

Matriz
FLORIANÓPOLIS

F1l1a1
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52.74-7lJ

Agência - SAO PAULO
Rua Itar1ri n. 61
Telefone: 9-37.84
End. Tel. TRANSVERDE

COLA80HADORBS
Prof. l:!arreiros Filho _ Dr. Oswaldo Rodrigues Cabra;
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Ot hon (i'�Ç8 - Major Il�efonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acy r Pinto da .Luz -- Acy Cabral 'I'eíve -
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando souto Maior - Ru1 Lobo - Rozendo V. Llm&
- Maury Borges -- Lázaro Bartolomeu.

f'UBLI('IDAD.
Osmar A. Schl1ndwelm - Aldo _Fernandes - Virg1l10 DIU
- I�o Frutuoso.

1i.I'H.�.NTA"T.

It�"r�...nta(6e. A. S. lAra LUla
NJO:- Rua Sena*ol O•• ta. ,. -- •• '.'tu

Tal. 111114
,., !'aul" I-(U.ll Vitória '67 - �'*·.I n _

Te!. 1t-8'"
....rvIC8 hlelrát1co da UNIT•., PItES W-P)

AGJ:NT.lS • CORa.SPO�D.NT.�
•• T§do.... lIJunldploa? �ANTA CA'fAHINA

A.NUNC_JI
"�d'.llt•• ('Olllr.t •. de acorde ce", • ,.bel••• nK-'

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção nâo se respcusabiliza pelos
'1,1 e itos emitidos nos artigos assinado».

i

L O' T E S
Com grande CaclJ1dade de pagamento, vende-se lotei

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Llnhares,_ pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador constru1r sua

casa, Imediatamente.
Vendas: EdifícIo Montepio 3.0 andar - Sala 306 -

""one 2391 e 3426.

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE ÓTIMAS SALAS

SeI'\' indo especialmente para Escritórios, Gabinetes
Dentário, Consultér io, Fotografo, etc" Sito à Rua

João Pinto 9 - Sobrado.
,

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

DRI SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DEN1'ISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

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

Consultório e Residência:
nua JerõnimQ Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2226

Exclusivamente com horas marcadas

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

Ou\'idos - �adz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua cli.

nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

No mOmento está em estudos de sua especialidade
em CURITIBA. Onde está atendendo seus clientes em

seu consultório. sil_o a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON

.] U0:TO. 207 -- EDIFíClO JOÃO ALFREDO CURITIBA

Rápido �'BARRIGA VERDE" SIA
Transporte de· (argas

x x x

I<;m Organização
Tráfego i\lúluo com o I'Transpol'les Osni" e

"Trsns8rco - Transportes Rodoviários"

Rua Fcoo TolenUno n. 11

Telefone: 34_90

Caixa Postal n. 511
End. Tel. TRANSVERDE

Agência
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 911
Telefones:
32-17.33 e 32-17.37

End. Te!. TRANSVERDE

Agênc1as
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (FlUal)
CRICIUMA
ARARANGVA

Atendemos as seguintes praças: Biguaçú, São Jósé,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Arit'iú, Santo
Amaro da ImperatriZ, Bom Retiro, UI'ubici, São Joa
Quim, Pau10 Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Araranguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

Otoni, Teres6polis. NanuQue e Pôrto Alelr•.
;';;;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIRA T. (. - 1�:��,� DIA 12 - 10lR Éf CHIC Apresentação da famosa dupla do Rádio e 'Televisão brasileira
" I;;'" . TON'Y e (E1r CAM,PELLO - Mesas na Relojoaria Muller.

rosa.

Trata-Dê de uma gravação
altamente recomendável
não só pela sua importância
cultural como pela perfeita
e requintada técnica gra,
vatória.
AUDIO FII;>ELITY - FCS
50.0009 STEREO - OBRAS
PRIMAS DE COMPOSITO-

RES RUSSOS

Este disco, como o pre;
'cedente, apresenta-se de
fórma impecável quanto à
técnica de gravação, cons,

tituindo uma perfeição no

progresso eletrônico.
I0- disco em questão apre

senta: Abertura da grande'
Páccoa russa de Rimsky-IKorsakov; Polonaíse da

ópera Boris Godounov da

Iautoria de Moussorgsky
Danças Polovetzianas de

Borodin; Dança dos bufões
de Rímsky.Korsakov; Dan

ça doe marinheiros russos

de Gliére.
Trata-se de uma mísce;

lânea, onde apenas ha o

conjunto de autores russos,
sem outras preocupações de

estilo ou melodia.

No' comentário da capa, o

autor, por eínal um Fran_

kestein (Alfred), desejando
fazer um cartaz da Pascoa

russa, refere-se "aos ensi,

namentos filosóficos e so;
.

cíalletas de Cristo". Gafe

tremenda,
.

porque a Pascoa

russa de Rimsky-KoTsakov
não necessita de propagan.

ds, bastando apenas ouvi:
la e ainda porque os ensina

mentos de Cri['�.() não pode
riam ser socialistas e sim

sociais, o que é diferente.

EMPREGADA
PRECISA-S'E
Precisa-se de uma em.

-pregaçia, que saiba cozi

nhar bem.

Paga-se bem. Tratar

rua Frei Caneca nO 139.

XiNSlNOfIII""
A VENDA NAS

BANCAS DE IORNAIS
E REVISTAS

No MUQdo dos,Discos
AUDIO FIDELITY - FCS A gravação agrada de co;

para aproveitar o trocadi-
50.003 STEREO - SINFO_ meço ao fim.

-
.

NIA FANTÁSTICA DE AUDIO FIDELITY _ FCS
lho) de Radamés, vitorioso

BERLIOZ
sobre as legiões de Amenas,

50.000 STEREO - DISCO
Esta sinfonia foi compos- DE PROVA ESTEREOFó-

1'0, rei dos estíopes.

ta por Héctor Berlioz, apoz
I

. NICO
I Como nas precedentes a

sair de um redondo f'racas., ] Na sua face 1 este disco
so, O íneucesso não o desa- . . apreeentação é luxuosa e a

apresenta varroe test de es, zravacâo da parté musicalnimou e, em 1828, compoz tereofonia, apropriados pa- dO tro d recentest '1 b
.

f
.

. . -, ,
en ro os pro-es a ce e re S111 orna, que, ra averiguar as coridícóes

I
'

d t f'.

t
" gressos a es ereo ·onIa.

jun o a sua famosa ópera d� �le�rola de estações r�_ Correspondência para es,
"A condenação de Fausto", díorónícas ou mesmo partI-I t

-

L' A t Cít a seccao· UIZ r ur eea-
constí uem suas creações cular, A e�plicação das di-

ríno, Rua' São Jorge, 31 Flo_
mais aceitas pelo público ferentes faixas se encontra . ,

1"nartidárto do clássico. nanopo IS.
na capa.

'

_� _ .. _

A sinfonia é dividida em Na face 2 figuram: Mar-
5 movimentos, que descre, .ha Rakoczy de Berlioz;
vem o romance de um he- Marcha triunfal de Aida do
roi, cujos pormenores po, Verdi; Danças- Polovetsía,
dem ser lidos na capa do .ias de Alexander Borodin;
disco. ·0 último movimento Marcha de O galo de ouro
é de grande beleza, atíngín- le Rimsky-Korsakov: Dan;
do o climax da composição. ça dos marinheiros russos
A apresentação é primo, Je Glíére.

O espírito latino' deverá
distinguir e realçar a ma,

;e��;osa marcha triunfal de
Aida, descrevendo a volta (é

,,",,��"��

PARTICIPAÇAO
Flavio Velloso da Silva e Henriqueta Menezes
da Silva participam aos parentes e pessoas ami

gas o nascimento de sua .f'il hinha Marcia, ocor
rido no dia 23 na maternidade dr. Carlos Corrêa.

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

LOTE
Vende-se ótimo lote, sito à rua Urbano Salles,

. área 400 m2. Informações Edifício Montepio,
3.° andar sala 305 - fones 291 - 3426.

INSTITUTO D. PEDRO II
Cidlural - Social'

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

ses) às Escolas preparatórias de Cadetes do Exército,
Aeronáutica, Colégio Nacal, e Escola de Aviação Co
mercial. O curso ginásial satisfaz plenamente ao desejo
de você: seja querendo frequentar uma das citadas Es

colas, seja na vontade que você tenha em atingir ou

tras atividades na vida social ou pública e que requei
ram saber e cultura. E através do ensino ministrado no

Instituto D. Pedro II, você verá garantida a satisfação
de alguns dos seus interêsses, fazendo o curso ginásial
pelo Artigo 91. Peça informações na Livraria Anita Ga

ribaldi, ao lado da F'arrnáe ia ' "Vitória", na Praça 15.

BELISSIMO TERRENO
VENDE-SE

MIMEOGRAFO GESTiETNER
Preco de "Galinha Morta"

•

Vende-s·e, por preço de verdadeira "galinha morta"

um mimeográfo GESTETNER, modêlo 120, novíssimo

e praticamente sem uso. 1mprime com perfeição milha

res de folhas em poucos minuto:;. Trabalha impecável
parecendo ter sido datilografado individualmente.

Informações nos dias úteis pelos telefones 35-79 e

37 -04. Verdadeiro negócio de ocasião.
à

IMPRESSORA
IDl�hilo ribA.

---c.. (o) ,._._--

ENCADERNAÇÕES
SERViÇO DE CtICHERIA

PERFEiÇÃO E RAPIDEZ.
.. . ..

CONSELHEIRO

CARIMBOS, E

COM

�1AFRA. 123.
SANTA CATARlNA

�tjo.l:::.(;�
:i

..
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Há�m2 anos era lun�a�o 0-)· Banco �o Brasil
Há 152 anos, (12 de outu-I gia do papel-moeda". O po- registro não cabe historiar a Comercial do Rio de Janeí

bro de 1808) era assinado o vo chamava as casas ernís, evolucâo do sistema bancario ro (1838-1853). O quarto te
alvará que criava o primeiro soras de "engenhos de brasil�iro. Basta lembrar que' ve sua origem numa lei de
Banco do Brasil. Porque o cunhar" (pois se cunhavam o segundo Banco do Brae.l 1905.
primeiro? Porque durou tambem moedas de cobre) e foi "decretado" em 1833, mas I :��:"_,,-r-,�"-'"

.

pouco, pois uma lei de 15 de não faltam referencias de nunca chegou a ser organí, I
(

Apesar das muitas criticas
novembro' de 1827 proibiu historiadores à concorrencia zado, porque não havia subs, qUe se fazem hoje ao nosso

que o Banco emitisse novo que a "iniciativa particular" crítores para as suas ações.
I
sistema bancário, e à SUa po,

..

papel-moeda - como vinha fazia à Caca da Moeda. Oha, O governo emitia papel-moe_1 sição de dependencia em re

fazendo - a partir de 1.0 de mavam-ss "xem-xem" as da sem banco meemo. Um lação às necessidades do Te
janeiro do ano eeguínte. E moedas emitidas rraudulen, terceiro Banco do Brasil nas..Í souro, o progresso realizado
em 1929 a assembléia geral tamente.

.

" ; :1\ ceu da fusão
.

do Banco do
I
nesses 152 anos é íncomen,

de acionistas decidiu liqui-. Naturalmente neste breveBrasil de Maua com o Banco I suravel, - L.N. (Ibrasa) .

dar o primeiro Banco do
Brasil.
Estas palavras de um au

tor dão uma idéia do que
aconteceu: Quando, em 1929,

.

se liquidava o primeiro
Banco do Brasil, a apura
ção de contas mostrava com

clareza que o fracasso to

ra devido àe emissões para
ocorrer ·às despesas da
"Corte" - que, aqui como

em Lisboa, continuava sua

vida suntuaria - e tambem

para suetentar as lutas con

tra as diversas tentativas

separatistas, a guerra da
Guiana e a campanha cís,

platina." (J. Nunes Guima

marâes, em "Banco do Bra

sil e Credito EICpecializado",
publicado em Arquivos Eco,

. nomicos, n.v 2, 1958). O

mesmo autor indica ainda
outra das causas do malo

gro, uma causa que ainda

caracteriza o problema no

Brasil atual: "Talvez a vin

culação do Primeiro Banco
do Brasil à administração
publica ['�ja a origem remo;

ta das dificuldades que, no

decorrer de nossa vida eco- ,
nomica, se vêm apresentan, t.
do à criação de uma orga- (
nízação bancaria, formada

por um 1 rede de bancos

especíalízados, sob a oglde
de um organismo central de

erníseão." Como os modelos

da 'epoea, e sobretudo o

Banco da França que1Napo;
leão acabava de criar, o prl,
melro Banco do Brasil tinha

a faculdade de emitir din

heiro, atendendo, assírn.. às

necessidades do governo que I'não podiam ser satísteítaa
Icom a arrecadação de Im..'

postos. E' que � Brasil .eco ,

I
conomico era uma estreita

faixa litoranea, de comu�li- \
cações dificeis com a capi
tal que Se tornara sede de

uma Corte "euntuarta" para
o tempo.
A DESORDEM DE ENTÃO

O Banco funcionou nor_

zado" - como. se dizia· an_

tigamente dos Estados qm
deixaram de ter metal, ou

ro ou prata,. para a conver

são ne sua nweda_pape:.
D. João VI

.

concorreu para

agravar a �ituação do Ban

co: "Ele esvaziou os tesou

ros de Lisboa quando partiu Ipara o Brasil e fez a mesma

coisa no Rio de Janeiro an_1
tes de embarcar para Por

tugal em abril de 1821. Le

vou ouro, prata, diamantes
- tudo o qUe tinha valor -

do Banco do Brasil, memno

o que havia sido lá deposi
tado num mês antes pelas
instituições de caridade lo

cais." A emissão de papel·
moeda como fonte de re_

cun:::>s para o governo não

é, pois, uma invenção re

cente da administração .pu

blica do país.
A chamada pluralidade de

emissão gerou no Brasil

"'anarquia monetaria e a or-

ANA LUCIA, aniversaria hoje, os

meus sinceros parabens pela data que

Recebi da Sociedade Thalia de curt, transcorre.
tíba, na pessôa de seu Diretor de ne.: P.-�
Iaçõea Publicas sr. Silvio Ing, os cum,

.

O desfile de chapéus, no Lira T. C.,
prlmentos pelo grande baile de gala do será uma realidade .

dia 15 p.p., quando apresentei as de,

butantes de 1960, no Lira T.C.

Fui convidado para participar do

grande baile das debutantes parana,

enses, que será realizado no próximo
dia 12 de novembro, na Sociedade 'I'ha;

lia de Curitiba. Nesta data, tendo com; Domingo, no Clube "12 de Agôôsto",
promisso com Cely e Tony Campeio, no será comemorado o Dia do Comerciário.

Lira T. C.. \ Haverá a escolha de MisD Bangú do
.

";$..Wi Comércio.
···";�I

Muito - elegante e uimpatica, a sra.

Maria de Lourdes Bins Neto" aconte_

ceu de preto no comentado' coquetel de

domingo p.p. no Querência.

VENDE-SE ótima caSa sita a rua Conselheiro Mafra

170, com bôas dependências, clai'as e arej adas, fôrros em

al,to relevo, soalho de tacou com desenhos, lustres, glôbos,
lampadas e grande quintal. O referido imovel está no

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

HOJE COMEMORA-SE EM TOQO O
PAÍS O DIA DO FUNCIONÁRIO PÜBLL

CO.

Aniversaria hoje, o presidente da Ar

gentina, Dr. Arturo Frondizi, filho de

imigrante italianos, nasceu em Paso de

iOé� Libres, província de Correntes, em

(28/10/1908). Formouvse em Direito em

1930 (Universidade de B. Aires; foi

deputado adversário de Peron; tomou

posse como Presidente da Argentina,
em IOde maio de 1958.

Completam hoje, dois anos que An,

gelo Giuseppe Roncalli, cardeal e pa,
triarca de Veneza, foi eecolhído como o

262° Papa da crístantade pelo Colégio
de Cardeais, na undécíma votação. Hoje
PAPA JOÃO XXIII.

A simpática e conhecida cantora ANA

LUCIA, será a grande atração da mo,

vímentada "soirée" de amanhã, no clu,
be "12 de Agôsto", organizada pela So
ciedade Amparo a velhice, qUe tem co

mo Presidente, a .dínâmíca sra, Osni
Gama.

Aniversariou ontem, o sr. Lauro

tistotti. Os meus cumprimentos.

Amanhã, às 19,30 hs. teremos o Dis_

co Dance no Lira T. C.

A Diretoria do Lira T. C., eDteve reu.

nida quarta-feira p.p. e aprovou a da

ta de 3 de dezembro para o baile de

Formatura das alunas do Colégio Cora

ção de Jesus.

V E N D E-S E

DR. JUt_lO BARBOSA RE'GIS

�.I .;. LJ

Informações particulares �rouxeram-nos a infausta

notícia de haver falecido, a 24 do corrente, em São Ma

teus, sepultando-se a 25 em Curitiba, o no9SO prezado e

distinto conterrâneo Dr. JULIO BARBOSA RÉGIS, En

genheiro Civil qU� exer,cia atividades junto ao Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem naquela Ca

pital.
Filho do Dr. João Francisco Régis e de Dna. Alice

Barbosa Régis, o extinto, muito relacionado nesta Capi_
tal, teve DêU passamento muitíssimo lamentavel, cons

ternando profundamente a quantos o cor.heciam, admi_

rando-lhe as virtudes de carater e de coração.
À Exma. Família enlutada o O ESTADO envia sentidas

condolencias.

Muito gentil, ? Capitão
Roberto Longe.

Vende-se 1 (um) eXcelente lote de terreno, medindo malmente nos primeiros
10x23,70,' situado no aprazível bairro de Pedr�s Gr�n tempos, até que o debito do

des, nesta Capital, no loteamento Corsini, junto à Vil v
governo eresceu tanto até IKaval. O lote é um dos melhores dêste loteamento ( levar o estabelecimento à,

acha-se praticamente cercado de excelentes e' novíssi- sua liquidação. O 'mercado!
m,as consl rucões, todas. elas de bom acabamento. Esgoto em que operava era muito ,!água ,e luz. Trata-se de excelente negócio, não só parE limitado para que pudesse
aqueles que desejam construir, como também para apli· absorver toda a massa de icação de capital, pois a valorização é realm',mte espano papel-moeda emitido. OE:'
tosa. padrões tecnicos das opera-

Informacôes: Dias úteis - das 8,00 às 12,00 horas ções emissoras da epÇJ'ca,
e elas 14,00 às 18,00 horas, pelo telefone 31-91 - fóra

com lastro ouro, logo deixa_
desse horário - telefone 34-67. rani de ser observados. "E'

uma ironia - diz outro au

tor - que o BraDll, tendo

contribuido grandemente
para os estoques de ouro do 2
mundo, se tenha desmetali- 1
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Hoje, vou acontecer à noite no Res

taurant., do Lira T. C ..

No coquetel de domingo p.p. no Que_
rência, em homenagem a "Semana da

Asa", o colunista teve o /prazer de so

nhecer a Sra. Ione Guaranys, prorun,
da conhecedora de balet. Acanteceu ele

gantissima ....

A sra. Vera Freysleben, numa ele,

gância notável destacou-se ent,re as ele

gantes no coquetel de domingo p.p. no

Querência,

Aviador

O "vôvô" Medeiros, está de aniver-
sário no próximo domingo, dia 30.

O ',socyete", está aguardando com

muito interesse a "eoirée" do próximo
dia 12, no Lira T. ,C., com a apresenta,
ção de Tony e Cely Campelo.

Fui informado de que a srta. Magali
Margarida R. Kruger, já na lista daa
treze srtas, mais elegantes' de S. C.,
!.jepresentante de Brusque, acontecerá

hoje, nesta capital.

Ba_

Recebi um cartão postal do Dep�tado
Osmar Cunha, de SAN DIEGO, Califór-_
nia. O foto mostra onze, porta_aviões e

mais de cem navios de guerra norte

americanos, atracados.

Fui convidado para a "Soirée",
será realizada amanhã, no Clube

J�nho de "São José".

que
10 de

Amanhã no' Galera Clube, haverá um

baile patrocinado pelo Bocaiuva E. C.

Dentro de poucos dias será inaugu

rado, o "Oscar" Palace Hotel.

x x x

Em Oô.mpeonatos Mundiais
de Futebol, são os uruguaios
m1 que mais títulos possuem.

. Dois- ,títulos Os orientais con_

quistaram nas Olihpía,.dlas de
Paris e Amsterdam, em 1924
e 1928, respectivamente. O

terceiro título foi conquista
do em 1930, quando do pri
meiro CalT.lpeonato Mundial
de

.

Futebol promovido pela
FIFA. 20 anos depõIs, os

urugu7.úos alcançaram o 4.0

título, ao vencerem, no Ma

racanã, Os craques brasileiros
por 2x1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Governista Aumenta Despesa em Cem Milhões
·EXPlANACAO DO srt WALDEMAR SAlLES EVIDENCIA ESCA-BROSO SUBSTIlUTlVO - JNQUAlIFICAV'EL PROJETO DE F I X A C Ã O DE_ f !

,

FORÇA -- EfETIVADO SERVIDOR COM DOIS ANOS LAURO. LOCKS EMPOLG A: PROFESSOR EXTRANUMERARIO --CONTINUAM O Sr
PANAMAS.

tem um propósito exclusivo, que é o de
não deixar para o próximo governo pe
drá sôbre pedra. Os substitutivos sem
base nenhuma, projetos que são ver
dadeiros despautérios, emendas das
mais a ..bsurdas-r'e inconstitucionais são
aprovadas pela maioria eventual si
tuac ionista. Comentaremos, em síntese,
a maior orgia legislativa da história
política de Santa Catarina.

--�----------------------------------------------
A ESCABROSI{ EMENDA
DO SR. MARIO BRUSA

De 26 do corrente em diante, a

bancada governista, no afã de conse

guir aprovação rápida para os projetos
"testamento", tem requerido sessões
extraordinárias que tem tomado tôdo o

dsa e .parte da noite daquela data até
hoje. A obra de liq:_lidm;ão do erário
público continua, sem o mínimo res

quício de pudor. A bancada governista

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 28 de Outubro de 1960

REINICIADA A (ONSTRUCÃO DO
, .

VIADUTO DO ESTREITO A PREFEITURA
CONTRATOU OS SERVICOS DE FIRMA

•

CARIOCA
Nc, dia de ontem, um fa

to bastan te expressivo ve-

rificou -se representando
fator r_e progresso para Se

Capital Catarinense.
Trata_se do reinício das

obras de construção do
Viaduto do Estreito, ínter..
rompidas há vários mêses
em face de dficuldades do
conhecimento público.
A firma responsável pelo

recomêço dos ímpnrtantes
serviços é a "Terraplana
gem Desmonte Ltda"., do
Estado da GuarJabara.
De paraben., o povo

florianopolitano e o seu

governante, o Prefeito Os
valdo Machado, Que atcn,
Ice, com essa providência.
reclamos justos do desen
volvimento de nossa metró
pole.

Durante dez anos a CESPE dormiu a sono sol
to; alérgtca aos concursos. Cremos que; tirante um

ou dois, no govêrno Jorge Lacerda, esqueceu-se de
que havia DISSO em Santa Catarina.

Agora, ao bruxolein do quínquênío, a CESPE re

cebeu uma alfinetada..na sambiquira e como aquela
musiquinha do sarau das Novais - DÁ-LHE CON
CURSO, DÁ-LHE CONCURSO, DÁ-LHE CON
CURSO!!!

O DIÁRIO OFICIAL, em edições consecutivas,
vem recheado de -editais.

É tanto do concurso, é tanta a ÓPERÓSIDADE, é
tanto 'o zêlo em recuperar o passado omisso, que o ex

cesso da esmola faz os santos desconfiados.
Muito bem, dona CESPE! Assim é que se faz.

Nil1guem se entrega e, .. nem entrega os pontos ...
x x x

Amnnhã tem carta do dr. Mairo!!!

o sr. Mario Brusa, rela
tor do projeta de lei n,?
187 de origem governamen
tal' simplesmente alterou
tot'almente a proposição
vinda do Palácio, ese-r5ada
no estudo técnico dos orí,
ciais I::'IJ. Fôrça Pública. O

dsputado .,aldemarl. Sal
lés, da tribuna da Assem
bléia, apontou lima por uma
tôdas as irregularidades da
emenr.u Mário Brusa, fi
cando claríssimo que:

1.0) 10 substituti\1o glo- ..

bal do representante udeJ�nísta aumenta sem, neces-Isídade a despesa dai Fôrça
Pública em 96 milhões de
cruzeiros sôbre o orçamento
passado e 76 milhões sôbre
a mensagem goverrv,men',
tal;

2.0) Cria, sem função,
uma vaga de tenente-core.
nel, duas de major, ti de

capitão, 3 de 1.0 tenente,
7 de sub-tenente, 15 Ide,1.0
sargento, 16 de 2.° sargento
25 de 3.0 sargento, 10 de
cabo, 100 de soldados duas
ice Promotor da Justica
Millís.r, 17 de alunos do
Curso de Oficiais e 2 de
assemelhados:
3.0) São 300 vagas ao tô

do, levar.do.se em conta a

criação dos cargos 1).0 pro
j eto governamental;

4.0) A emenda cria a Cia.
de Rádio jr'atrulh�,. sendo
necessário um carro a pro;
va de bala, equipado com

micro-onda, metralhadoras
portáteis, chofer, não se
contando o combustível,

PONTO FACULTA·
TlVO HOJE
BRASILIA, 27 (V.A.) _.

O presidente Juscelino de

termir;ou Que o dia 28, hO'Je,
iS e j a fn·cultativol· nas
repartições! federais e au-

�tárquicas, ell1 homenag.em
ao "Dia do Servidor Públi-

-------------------------------------------------------------------'---------

co".

1ft Asnemb'le' I�a em �rova ��s, q�ra;:vl�i;�L�éam�O�����lh��� oesL�� I'\ glslatIvo, e tem vontade de lanca-Io ao

!
.

n \J . & ".
. '·mar. O povo não suporta mails' o cos- I,

tumeiro adágio de "'deixa continuar,-
SILVEIRA LENZI para ver cama fica"; o eleitorado- mos-

trou, no último pleito, que está atento
aos homens que dirigem os seus ne

gócios. e não vadIará mais, quando for
o momento colocá-los à margem, nas

pleitos futuros.
Realmente, teníos presenciado, te

mos Duvido, lances de maGaquice, de
molecagem, de malícia, de gozação, no

plenário da Casa do P.ovo. Somos tes
temunhas dos descalabros alí .pratica
dos, sejam por meio da atuação dos
parlamentares, ou da conivência do Sr.
Governador.

Agora, qüe se i.nician as discussões
sôbre o Orçamento do Estado, para o
exercício de 1961, redobram as respon
sabilidades dos parlamentares. Agora,
o povo está mais atento, para ver até
onde irão os apetites testamentários, é
as intenções de obstrução para os .go
vernantes recenemente eleitos.

Não é lícito que os bons paguem pe
los mau"., que os iJ1terêss,es de um

grupo, comprometam tôda a estru tura
de um Poder. Urge que se faça uma

depuração entre os parlamentares, qu·e
se separe o jôio do h'igo. O povo pre
cisa medir e pesar as atuações, a fim
de que-possa, ainda, acreditar no re

gime, e nos que exercem os seus man
datos com dignidade.

A Assembléia continua em "pro
V:.lS". Veremos, mais uma vez. os auto
res das "bombas" que col02am em xe

que a Casa e os legisladores de Santa
Catarina. •

Para os que estão escutando as ir
l'adü:.c;ões, diretamente da Casa do Le
p'islativo catarinense, é .permitido di
zer, que o que ali v,em se verificando,
atenta, diretàmente. contra o prestígio
e as éonfianças que aquêle Poder deve
afirmar ao povo de Santa Catarina.

E, fazemos questão de frizar, que as

nossas constantes observações, com re

ferência ao comportamento de certos
deputados, de certas bancadas, são sé
rias e têm procedência. Não procura
mos simplesmente, encher espaço, ou

explorar polítLamente êstes comporta
mentos, êste estado de coisas. O Poder
Legislativo - advertimos -, está se-

riamente comprometida, está cami-"
Ilhando para o desprestigio.

A atuacão de certos homens, que se _

dizem l'epl�esentantes lídimos do povo,
<'stá maculando as instituições do se

gundo Poder estadual, transtornando
in lusive, as crenças no regime. A pO
pubrão de nosso Estado, está em ex

j)e tàtiva, está em suspense, acompa
nhando J desenrolar dos acontecimen
tos, di-a à dia. Pelas esquinas, pelas
) esidênrias, nos comentários em gru
pos ou em família. notan1-se as a1;lreen
sões. Dalí vêm as críticas, as opiniões.
As cOillllnicacões do interior, a impren
sa. trazem os' mesmos cunhas apreen-
,;ivos:

'

É de se convi'l', C(li€ também os bons,
estio págando pelos maus. Nos desaba-

mecânicos, conserva, cus
tando cada viatura ho re
dor de três milhões;
5.°) Não há provisão pa

ra essa despesa abusiva e

dispensável;
6.0) O pro] eto Ide fixação

de fôrça é da competência
exclusiva do rgovernador do
Es1.l:3.do, sendo regido por
lei federaI;

.

.0) Conforme lembrou o

líder do PTB, sr. Evilásio
Caon, há a considerar Os
65 milhões das despesass ida
Polícia Civil;
8.0) T-anto não há função

para tenente.coronel que
um dos cinco da P.M. tem
servido de delegação espe
cial;

910) O sr. Mário Brusa

ceclara, da tríburé» da Ca,
sa, que "não vê nada de
escabroso em 'sua emen,

d,a" .. ' Mas sua bancada
nao arrisca um palpite,
talo tamanho da aberração;

10.0)' Está caracterizado
o obj etívo da bancaoa go
vernista, qual _ seja o já
amplamente divulgado: o
de errar entraves ao gover
no do sr. Celso Ramos. O
Ideputado Waldemar SaIles
lavra um tento na disseca-
ção minuciosa dês-se tre,

mendo panamá que por
sofrer emenda províden
cíal é retirado da pauta
voltando às comissões téc,
nicas da Casa.

OUTRO ATENTADO:
PROJETO EFETIVANDO
SERVIDOR COM DOIS
ANOS
Apesar de tóda a bravura

das oposições de tM_as as
manobras obstrutivas pro
longando sua votação, la

maíoría .governista aprova
o já tristemente ramoso
projeto aue efetiva tu-icto-
[r.áríos,

-

extranumerários
mensalistas, diaris:�_:t,s,. ar
tífices' tarefeiros e mes
tres espec.Jahzados. O 'sr.
Fernando Viegas apresenta,
a propósito, uma emenda
efetivane.o ° servidor com

apenas um ano.v. O ude,
nísta [Evaldo Amaral não
fica !-'.::.ra tras : apresenta
sua emenda efetivando tam,
bérn 'no Estado, funcioná
''fio federal e municipâl.,.
Autêntico '1.le-tud1o,. Após
o sr. Wa12.emar Salles de'
claral' que ':'. aprovação des
.'}.J. lei conferia à, Assem
bléia um atestado de inca
pacidade, e de o sr. Evilá_
si� Caon manifestar_se
contra, e assim também o

sr. Dib Cherem, o deputa'co
'Walrter Fíoussenq lembrou
que 'a UDN, anteriormente
lCtcmbateui proposição dà
rtrabalhista Agostinho Mi
gnone pedindo a efetivação
do servidor após' cinco anos
de s·erviços, c Os sittlacio
nistas, então, e'ntel1deram
que o prazo para tal :cteve-

DIA DOS,
"OMERCIA'RIOS

Data con>.tl!grada aos
"Comerciários". Todos os

anos, nêste dia Os comer"
ciários de todo'o Brasil se
rejubilam e em Florianópo_
lis o Sio:!:icato dos Comer
ciários comanda o progra_
ma de festividades.
Este ano foi elaborado

um extenso proglf<lma Ije
festejos, em colaboração
com o Centro de Ati\Y1dades
do SESC-SENAC (parte es'
portiva). Em se tratando do
um domingü-, a Diretoria do
Sinldicato conseguiu a sus

pens;'io. dos trabalhos cio
comercIO na segunda-feira
.- dia 31 no período da
mllnhã para aue, os comer_
ciários' aproveitassem bem
Os folguedos I�e seu dia.
Ass-im; o início da,;; ativi
dades no dia 31 ser::;: às 14
doras e não 12 horasl como
foi propalado.

LEMBREM�SE COMER-
CIARIOS: Os convites se_
rão entrergues. sõmente até
hOje, na secle i::'O Sindica_
to, das 17 às 19 horas.

ria ser d..: déz anos... E'

que, como bem �licou o
líder petebísta, a UDN não
pensava- perder as eleições,
e assim era a sítuacâo ide
al la mantença da' tutela
política sôbre os rucciona.
rios. O projeto é fimalrnen.,
te aprovado, e o sr.: Esti
valet Pires, líder ;io .PSD..
faz declaração de voto, a
firmando sua bancada vo
tar contra a proposição' por
ser contráriltsl aos '.'rincí
pios consagrados na Cons
tituicão de Santa Catarina.
COMISSÕES COM DURA
çÃO LIMITADA AGORA
COM QUADRO EFETIVO:·

POE E CEE
Em discussão única, após

manifestarêm-se vários par,
lamentares oposicionistas
são aprovados Os projetos
que criam os quadros ad,
mínístratívos do Plano de
Obras e Equipamentos e

Comisaâo de Energia. Elé
trica, órgãos com tempo de
duração limitada. O Iider
governtsta, pretendendo ra,
'2:er' "hlague", afirma que
tais projetos SÓ ajudarão a
futura admínístracão Celso
Ramos. O líder clo·PSD, em
«ieclaraçâo de voto, anrrrra
que as proposições se cons
tituem em inversão das
normas aclrministrativap;_fe_
rindo a própria Carta Má
gna dó Estado.
,LAURO LOCKS DA' LÍ_
çÃO E CORRIGE FALHAS
DE PROJETO GOVERNiS-
TA
E' apreciado o projeto de

origem governamen tal que
efetiva o professor extra
minando a questão falam
mumerárío estadual. Era
diversos parlamentares do
gcvêrno e da oposíçao. O
deputado Lauro Locks na

tribuna, -com absoluto' co;
nhecírne r tn <10 causa exa
mina a matéria em tocos
Os seus aspéctos apresen
tando, juntamente com o
sr. Estivalet e outros par
lamentares, emenda corri
gínéo falhas da orlgerr ,

merecendo justos encómios
de tôda 13. Casa.
TEMERARlt,,' COMPARA
çÃO. DE TUPY E RIFA DA

PLATAFORMA DEI )'�L
NEU.,.

.

Na sessão extraordinária
de 27 do corrente. na tri
buna '] sr. Waldemar SaL
les homenageando o funcio
nalismo público pelo traTI s
curso de sua data. a 30 o
sr. Tupy Baneto em apar
te, pelo fato de ventilar_se
na ocasião a vitória do sr.
Celso Ramos conta a passa
gem bíblica' onde. ü povo
absolvera Barrabras" _sepdo
Cristo cruci-ficarlo, Em' que
pese a comparação, com o
'Sir Irilneu Bornhausen foi
lessa temerária ... ', MQstrü
a seguir, o parlamentar u�
denista, um exemplar da
plataforma ':;:0 candidato

udenista derrotado rafir
mando que a mesma fÔl'a
amplamente divulgada. O
sr. Waldemar Salles' afirma
então� que é a pl'imeíra ve�
que vê tJ.quêle impresso.. c
estava :::isposto a fazer ri
fa com seus colegas de ban_
Gada, para ver se a sorte
o ajudava a ganhrn referi
do exemplar, ..

A esta síntese, nadá mais
precisamos acrescentar. E_
la diz tudo sôbre as int�
ções ·;;_a bancada governista
em arrasar o tesouro para
desmantelar a ação do sr.

Celso Ramos no govêrno. O
povo, entretanto, está ven,

d e ouvindo. Foi e é o

grrande juízo E no fir�!al. é
o sr. Sebastião Neves, com
tojo seu talento de artista
que afirma, em tom] i'Pt",
matIco. da tribuna da As-
,�embléia: "O' têmpora, ó
moras l ...

Com o horário único, que hoje
cido, o governador Celso Ramos
suas promessas cumpridas:

x x x

A maioria eventual da Assembléia está efe
tivando funcionários em cargos até de entidades
provisóri-a-s! ! !

Terminado o prazo dessas entidades - Pla
llO de Obras e Equipamentos, Comissão da Bar ia
do Uruguái -- temos que arranjar plarros, equi
parnentos e bacias para que os efetivos não per
maneçam como jóqueis, da elefantes depois da
morte dos paquidermes ...

xxx

Dispositivo final de um Iprojeto na Assem
bléia': Esta lei não poderá ser revogada nem por
outra- lei.

Se as próprias constituições -- cartas às ve

zes imortais, mas nunca imutáveis, segundo Mlr
kine - não gozam de eternidade, estamos em que
a citada leizínha seja um tanto quanto precátia
nas garantias que a garantem.

Não queremos, por evidente, negar sabedo
ria aos eminentes legisladores que craniaram essa

cristalização legal' nos fogões hidrogênicos e nu

cleares do próprio gênio. Não! A vigência infini
ta de um dispositivo foge à critica, sempre atada
às contingências finitas da humanidade.

Mas, assim sendo, para que essa lei. seja san

cionada, mister se faz declarar que a sua vigên
cia, ad Perpetuo, inclui matéria de fé.

E mandá-Ia, depois, ao Vaticano, ')Jara que
S.S. o Papa João XXIII, gloriosamenta reinante, a

promulgue.
x x x

Os grandes, para se salvarem, estão correndo
para trás dos pequenos. Para estes, no govêrno de
Celso, haverá sempre IU,gar,. porque são eles que
efetivamente trabalham e o Estado não pode dis
pensá-los. As garantias que lhe fingem dar, são
absolutamente dispensáveis, pois eles mesmos são
as suas garantias .. E já compreel1deram que estão
sendo usados como escudos para defesa dos grau
dos. .. Razão tinha aquele barnabé nordestino
:.luando dizia ao seu colega:

-- Sê besta, não! Tá vend'o não que
-

eles que
rem fazê a gente de escada-p;ra I, se instalarem no

interiô do conteúdo dos cofre"s do Tesouro do erá-
-

rio? E ainda querem ficá fichos ...
Contam que o deputado Evaldo Amaral, de

pois -de votar uma veÍ'gonhosa marmelausen na

Assembléia, virou-se para oS moralistas que o la-
-

deavam e indagou;
- Vocês já pensaram que se o Jânio estives

se por aqui, nós estaríamos sendo varridos?

será estabele
começa a ter

I

S I RE IS ..

de Econll
Catedrático
ia _Politica

O Professor Osni de Medeiros Régis, quando fazia a ddtsa de Tese. no con

curso para provimento da cadeira de Economia Política ..
' Foi aprovàdo

com distinção
PrOfe['.30res de nomeada,
tenda-Se saido maravilho_
samente bem, dando de_
monstracões de uma cul
tura !',inÍple3mente impres_
sionante, a todos sur

preendendo com suaI'! 'res_

postas. Ao final, foi-lhe
dada a aprovação, pela
Comi.3são . Julgadora, que
considerou os exames por
êle prestadas brilhantes. A
Faculdade de Direito, as_

<!im, tem novo Catedrático
de Economia Política.
Os exames- para provi-

Vimos noticiando, dià_
riamente, por estas colu
nas a realização, na Fa_
culdD.de de Direito de San
ta Catarina, do concurso
para provimento da9' ca_
deiras de Economia Polí
.tica e Direito Judiciário
Civil Brasileiro.
Na tarde de ontem o

Professor Osni de Medei_
ros Régis, defendendo. sua
Tese com que, concorreu à
Cátedra de Economia Po
lítica, enfrentou Comis_
são Julgadora composta de

menta da cadeira de Direi
to Judiciário prosseguem,
somente com. o candidato
dr. Waldemiro Cascaes, em
virtudE' de os outros dois,
S1'S. dn'. Hans Buendgens e
Antônio Nunes Varella te_
rem desistido, logo após a

prova escrita.

A Defesa de Tese foi
feita ontem, perante enor
me número de Professores
de nos�'os estabelecimen_
tos de ensino, alunos e

pessoas convidadas.

_.O'_
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