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SO estsercu
O telegrama que a AssociaçãO! Comercial de Florianópolis endereçou ao

líder da UDN na Assembléia, vale por um chamamento à razão aos que teimam

em não compreender o sentido claro da derrota de 3 de outubro.
Sem defesa para a atuação da bancada udenista, seu líder, na resposta,

fugiu ao significado escaldante da reprovação da entidade classista.
E já de começo foi refugiar-se à somb.ra do, 'governador, do mesmo go

vernador que já teve que apôr seu veto aos desmandos da bancada majorítá
ria, que pretendeu valer-se de uma, - como está-se valendo de outras - pro.

posição do Executivo para arrazar as finanças catarinenses, distribuindo 'os

dinhei.ros públicos em cargos inúteis e polpudas sinecuras.
Uma só emenda, do deputado Mário, Brusa, onera o Tesouro de cerca

de 80 milhões!
A margem orçamentária, de si já bem módica, para o futuro govêrno

iniciar seu programa admlnistratívo, está completamente anulada pelà ire

responsabilidade da representação udenista.
'

\

E ela, pelo seu mentor, ainda tem o despudor e o' desplante de se, afir
mar cumpridora de seus deveres.

Dentro em breve, o povo estarrecido, tomará 'conhecimento completo
da atuação desses falsos representantes populares, que ,estão traindo o

mandato e çomprornetendo o futuro de Santa Catarina, no mais deslavado
AVANCO nos dinheiros dos contribuintes.

Solidarios com a Associação Comercial já se levantam protestos de
todos os quadrantes do Estado. El quando a verdade aparecer, em sua estar
J'ecedora plenitude, a esses protestos serenos e justos virá juntar-se a Irrepri
mivel revolta popular,

A vingança do partido derrotado não prevalecerá contra os altos
interesses da coletividade. No regíme de trabalho que os partidos vitoriosos
inaugurarão a 31 de janeiro próximo, vozes honestas 'e sensatas' como a da
Associação Comercial serão consideradas e ouvidas. Para os' GOZADORES
defendidos pelo líder udenista é que não haverá vez.

tOBl EM p�'-DE-GOE881: 'Inyasão seria �oje
tivos para fazer frente à
invasão que, segundo a,

imprensa, se prepara con,

tra Cuba na Guatemala.
Simultaneamente, todos oe

proríssíonaís do país, ho
mens e mulheres, foram
convocados a uma. assem
bléia nacional que se rea,
lizará no dia 6 de novem
bro e na qual todos jura,
rão "permanecer fieis a
Cuba contra os traidores".

O governo de Fidel, por
sua parte, intensificou sua

pressão para que todos os

operarias que atnda não o

fizeram, se alistem nas
mílícías populares. O Sin,
dicato de Radiotelegrafis_
tas, por exemplo, emitiu
uma circular que diz:
"'Quem não tornar as ar
mas e não se lançar ao

combate, pretextando pe.,
quenas divergencias, po
derá ser acusado de trai.
dor ou covarde, Amanhã
se poderá discutir. Hoje
somente' é honrado lutar".
O embaixador norte

americano Philip Bonsal
se prepara para partir
hoje - a West Palm Beach,
Florida, por via marítima,
pondo fim a uma missão
de ano e meio, na - qual
fracassou completamente
em seu empenho de resol,
ver as discrepancias entre
Cuba e os E�tados Unidos.

HAVANA 28 (UPI) - Cuba ficou em virtual pé-de-guerra: os ru

mores de invasão iminente se estendem ipor t6da a ilha. As forças do Exer ..

cito ficaram aquarteladas por ordem de Fidel Castro e as unidades da mi
lícia civil começaram a comparecer aos postos militares de toda a ilha.

, As agencias de publicidade do governo deram ainda mais alento aos

rumores e temores ao propalar a noticia. de que é "iminente" uma invasão.

Enquanto isto, se deixou circular o rumor de, que o dia. D é sabado.
As autoridades chamaram unidades da milícia de Havana para que

se reunam às 7 horas da manhã de segunda-feira em lugares estrategicos
determinados. 'I'ambem se fez um apelo a todos- os operarios não pertencen
tes às milícias para que se ofereçam voíuntarlamente, sob pena de serem

. qualificados de "traidores ou covardes".
-

Um dos rumores circulantes é que uma frota invasora- zarpou- da
Guatemala. (A Radio Moscou disse que mercenaríos apuiados pelos Estados
Unidos estão "prontos a atacar Cuba" e estão em acampamentos situados
na America Central).

A campanha do governo
contra os suspeitos de
atividades ou tendencias
contrarevolucionarias não
perdeu intensidade. Em

(Os despachos da Agen,
cia TASS dizem qUe as

forças invasoras' recebe,
ram "grandes quantidades
de armamentos e muni
cões dos Estados Unidos. A
TASS afirmou que navios
de guerra' norte-ameríca,
nos levarão as forças
contra-revolucionárias da
America Central a Cuba, e

que "a aviação norte
americana dará apoia ae ,

reo aos desembarques) ,

TOdas as milicias de
Havana, 'e seus arredores
receberam ontem ordem
de concentrar-se às 7 ho;
ras de domingo em dife
rentes Iugares como parte
dos exercícios e prepara;

Cuba Central, 13 pessoas
foram condenadas a, pe
nas de prisão que oscilam
até 3 anos, por conspirar
contra o governo.

,

TRUJ'ILLO: 'GOYER'NADOR
CIUDAD TRUJILLO, 28

(APl - O Partido Nacio
nalista decidíu apresentar o

g.@é'eralíssiIT!o Rafael Leo,
tüdar Trujillo como canâí
dato a governador da Pro-

-�u�stit-uti-vo-Mar-in-Orus-aJC-ons-titu-jA-ten-ta�õ--ao [rarin fstadual
Na sessão do dia 26, foi debatido o 'mente o erano públ ico estadual. Afir

projeto 187/60, que fixa o efetivo da mau que o projeto original apresentado
Polícia Mi-litar para o exercício finan- pelo Sr. Governador merece aprova
eeiro de 1961 de autoria do Chefe do cão, mas a emenda apresentada pelo
Poder Executivo e uue recebeu emen- deputado Brusa não devei-ia n.em ser

da global do deputado Mário Orestes considerada de vez que exorbita as

Brusa, da UDN. funcões dó Poder Legislativo e fere
O IP_rimeiro orador a debater o l?ro- disposttivos da lei de Segurança Na

jeto fO! o deputado Waldemar Sanes, eiorial, que assegura ao Chefe do Po
elo PSD, que fêz minucioso exame da der Executivo o direito de apresentar
emenda apresentada pelo deputado projeto de fixação de fôrça.
udenista e que virá oner:cr profunda-. -r '.

No projeto

governamlen'I2'655
hnmeens assim di,s- '123.0 sargentos, 260 3,° sar,

tal estáJprevista a criaçãc tribuídos: 127 oficiais, 45' gentes, 302 cab?s e 1.637

df�

co.mpanhia
de, 'I'rans-

.

45 hlunos Ido curso de com-

SIda,
dos, A segUlr

deputa,portes e Oomunídaçôes e a, batentes, 30 alunos do cur- do Waldema� '�alles. aI?re
supressão da Companhia deC SO preparatório, 43 sub- sentou a acre�cImo �,e I �r
lbmbciros, que pasaará a ,. tenentes, 93 1.0 sargentos, gos que prevê' a _"men<,fl
formar UI_a, unidade au..'

-

"

��raorg�p�:�:'� ,[f��:l��f���,'�, DIA, DO COMERCIAR10 NESTA CAPITAL
�aO �,��;gã�r,��e.t���r!�'�;�� _ VARIAS rOLENIDADESda JustICa MIhtar e maIS J
duas vagas de capitães no

Serviço Ide Saúde.
Outro ato dígno de nob,
da eme Ic:a do deputado

Mário Br a é a transfor
maçãjo do Consultor Juri
dica para s mples, advo@ado
com venci ento-s de - 4.a

entrâr:da, r."iando logo dois
outro earg' ,c.e Consultor
Jurídico.

:

_
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Quan�daZ!1J estas,
afir_

mações o eputado WakJ:e-
mar Sall foi aparteado
pelo vic -l),der . do PTB,
deputad Walter Roussenq
que· declarou ser a emenda
IBr1:'J�3i proteção não para
seus cabos elei<t:orais mas
sim para cabos de querra,
no aue o oraldar foncordou
de lm'edlbato.
No projeto governarnental

é previsto um efetivo 'Ce
2.455 homÍons assim distri
bü-idos: 112 oficiais 43 alu
nos do curso de combaten_
tes, 15 alunos do prepara
tório 36 sub-tenentes, 78
1,;0 �h�gientos 107 2.° ,sal��
gents 235 3.° sarg'elntos
292 cábos e-: 1.537 praças: ao
passo Que a emenda Bru
sa prevê um efetivo de

'A data de amanhã - 30 d'e outubro - é consagra

da a homenagens ao comerCIarlO, onde quer que êle

exerca a sua atividade como elemento de real valor na

soci�dade. É, Iportanto, uma data que também nos é

grata, uma vez que os que fazem e vivem do jorn�! �ão
de ,categoria idêntica, formando, com os comerCIarIaS,

aquela fôrça propulsora do progresso e' d'Q bem-estar

social.

No Brasil, a paz social,
preconizada pelos homens
da produção, na memo_

rável Conferência de Tere

I!opolis, abriu ao comer_

ciário novos horizontes,
que, nos dias presentes, aí
estão firmando aquêles
princípiqs básicos de uma

verdadeira democracia den
tro do comércio e da in�
dústria, re�ultante do en,

tendimento entre patrões
e empregados. Datam da
quêle conclave o SESC e o

SENAC, órgãos máximos,
na Confederação Nacional
do Comércio: qUe agluti
nam êsses- servidores, dan_
do-lhes a asdstência,"" sob
vários aspectos, de que até
então não lhes era de di
reito. Já agora, o comér_
cio tem a que� socorrer,

o. Dep. Romeu Sebastião Neves, líder do IGovêrno e da bancada da UDN, na Assem- �
biéia Legislativa dó Estado, recebeu do Pre- �
sidente da Associação Comercial de Floria
nópolis, sr, Nelson Amin, o seguinte tele
grama:

"Associação Comercial ;Florianópolis,
órgão apartidário representação de classe
con�ribuintes maior parcela arrecadação es

tadual � sempre solidária movimentos em

prol bem-estar progresso nosso Estado, reu
nida em sessão de 21 corrente, resolveu
unanimidade manifestar vossência reprova
ção projetos em curso essa Casa, visando di
icultar próximo Govêrno, exaurindo finan-
';as públicas. Esta Associação auscultando
opinião pública através contactos diários seus

associados com população nossa Capital, ve-
rifica consternado tais projetos acarretar,ão
descredito Legislativo. (a) NELSON AMIN.
Presi(lente" .

e receber dêsses organis_
mos 0 que, não por favôr,
ma[' por direito lhe é re

servado. O SESC e o SE
NAC aí estão, ativando os

setores assistenciais e a_

tendendo ao comerciário
que necessita de especiali_
zacão e, def.·sa forma, pro
grêdir na carreira abmça
da.

Por isso, a resultante
dêsse entendimento entre

patrões e empregados, que
em consequencia oferece
ao mundo a Paz Social
alcancada no Brasil, como

exemplo de vitalidade de�
mocrática,- é a maior e

mais convincent.e manifes
tacão do espírito de braEli·
1idade entre os qUe com

preendem as profissões co

mo necessárias ao bem_
estar de todos e ao pro
gres�o da Nação.
No dia de amanhã, vá

rias homenagens serão
prestadas aos c?t;lerciá
dos, delas partICIpando,
além do Sindicato dos Em_

pregados no Comércio; de
Florianópolis, o ServIço
Social do Comércio e o

Serviço de Aprendizagem
Comercial, entidade� cria,
das e mantidas pelas
classes produtoras na exe

cução de um programa de
entendimento entre ssas

classe9.
.

A 10 horas, comerCla�

rioS' visitarão . a constru_
cão do edifício do Centro
SESC-SENAC, que está em

fase de acabamento e que
reunirá tôdas as suas de
pendênciae, cada qual
com material necessário a

um melhor programa efe_
tivo de acão e, às 13 horas,
sob os" auspícios dêsses
organi�mos, tarde esporti_
va no Estádio do Figuei-
rense F.C.

•

Encerrando êsse progra
ma comemorativo', haverá
uma �oirée no Clube 12 de
Agôsto, 'quando serà elei
ta a Miss Elegante Bangú
e Miss Comerciária 1960.
A quantos participam

das atividades do comér_
cio e da indústria, como
elementos ligados

-

à cate_
goria,,as nossas efusivas
cçmgratulações.

Brusa e Q:ll,t, estão assim
dispostos': 1 tenente coronel,
2 majores, 6 capitães, 3 2.°

tenentts, 7 sub.fenentes ,
15

1.0 sargents, 16 2.0 sargen
tos, 25 3,° sargentos, 10/ ca
bos, 100 seldados, 17 alunos,
2 civis asse�elhad?� e 2

cargs na Justiça Mílítar.
Na oportunící.rle, o depu

tado Waldemar Sallts deu
onhecfmento à Casa Que a

emenda Brusa prevê um

aumento de 94 milhões em

relacào à despesa prevista
pará o, ano passírdo e, de
76 mílhêes sôbre a prevista
para '� próxrm exel'cíciQ
financeiro' Ce 1'960, Desta
cou que o, aumento de 202
elementos ':::0n10 desej!l o

r]'eputado Mário Bru:,,!:,. é
excluíndo o aumento pre
visto no pro'Jeto original.
Criticou a_ atitude do

deputado wlenista quando
alteif..\ vencimentos da 'Ofi
cialidade e despreza os me

nores, justamente os que
mais necessitam no atual
rítmo de vida do Brasil.
Aparteando ci Dl I"dor, o

deputado Evilásio Caon, de
clarou estranhar que o

deputado Mário Brusa hou-

ves�e apresentado, substi-
tutivo tão 'esca;brosa, ao

mesmo Itempo que asse

gurou a utilildlade d!e todo
êste contingentt pois- com

êle pÜl::Jeríamos a'JmIar
CUt\1 ';oníra os Estaidos
UunidQs,
O ,d'eputado An tônio Al

meida aparteando ora,:!:or,
e�oglou seU trabaIR,e'-f!' ,afir_
ilUOU aue os dados ,cons

tantes
-

,�:o projeto governa-
n1)e;nt,a1 foram fornecidos

pelo alto comando da no.ssa
briosa Política Militar após
os necessários estudos.
Continuando em suas

considel'ações o deputado
Walden}_.T SaBes afirmou

.

ser Ic:esejo do Chefe do Po
der ExecutiV'b apres,entar
ao seu substituto um or_ç,íl-
menta equilibrado, mas com

emendas iguais a esta,' di- Argumentando apenas ,com seu
fícilmente sua Excia, con- grupo filnanceiro, ,,sem P!_'ocurar fun-
seguirá seu inlt,ento, As e- dar no seio de dedicados correligioná-
mc-nl!.':ls não visam prejudL rio�, razões sérias e afetivas, O' inex-
car apenas e unicamente o pressivo e pouco inteligente líder abas-
novo govêrnO', mas a pró· tardou a B,ecânica partidária cam ta-
p,aa oI'lg!an'.zação militar.. manha intensidade que, no seu redor,

, 1ilint aparte, o Id1eputado passaram a gravitar" não amigos .des-
Evilásio Ne�y Caon, decla- velados mas os corve.iantes e interes-
rou que o projeto Ic�e fix,a_ seiros grupos daqueles a quem ia habi-
ção de fôrça foi elaborada tuando a fazerem do dinheiro ao ,con-

por colaboradores € homens tado meio e fim de tôdas as c,oisas. A
de confiança do Governa- UDN de Santa Catarina,. ainda pos-
dor, 'mas que não merecem suihdo, sem-dúvida. e a deslpeito de
confiança de alguns d,epu- graves e continuados êrros, certa ati-
tadns ,�_;a UDN. Por êsite tênticidade de valores, poderá se re-

motiv<, a Oposição deve fazer desvencilhando-se, para as im- 'O Governador Heriberto' Hul,se é
'suspeitar que nas hostes plicações do ,pleito de 1962, na recon- Político. Represent� um pensamento
governisüas as coisas não quista de sua témática doutrinária, partidário no g·ovêrno. Todavia, por
caminhem tão bem como dessa carga pesada, flagrantemente elementar imperativo de pundonor e de

proc1amam deputados- ude- superada, que a empurrou para a d'er- dignidade. não poderá impôr interêsse.s
nista.s com arsenlto 'na As- rota, ,com zelos de jardineiro. e que é a al!"rémiativos ao equilíbrio d'a Adnu-
sembléia. liderancr. reaciónál'i� do Senadol' Iri- nistração. Nada mais justo, por exem-

neu Bornhausen. pIo, do que o razoável e comedidO' aten-Aparttando o orador, o
dimento dos auxiliares _dirétos de s,eu'deputado Antônio Almei'da, Na política de Joinville, por exem- gabinete, espedalmente aqueles que,do PSD, afirmou q1ile a

pIo, a UDN foi sempre um blóco elE!ito- vindos do govêrno Jorge Lacerda, fo-oito anos o deputada Má-
ral decisivo, Possuia, na direçãO' mu-, ram Ipor S. Exa. mantidos, em um gestorio Brusa está nla_, Assem_
nicipal, elementos ,�dtamente represen- realmente simpática, comovedor e hu-bléia ,e nunca te:l"iÍou �riar tativos, Nada obstallte, o ',senador Iri- man('). Daí não se infére, entretanto,obstáculos ,aos govêrnos da
neu Bornhausen im.pôs aos ,correligio- que o Governador do Estado, para sal-

UDN e agora com será nários dessa regiãO' o nome do primo- vaI' os derrotados em massa, - e a der-oJ!osição pouco importa os gênito à disputa eleitoral da' Pre{eitu- rota é uma vicissitude da atividade
gastor. ra. Candidato sem a menor substância; partidária -, deva arrazar as finançasContinuando em Nas moço realmente transbo!'dante de in- e comprometer seu nome, definitiya-considerações o deputado corrigíveis e 'irrecll'peráveis aspe,ctos mente, no pretória da oPi_nião púbhca,Waldemar Salles afirmou negativos;' violentO', atrabiliário, in-' transformando os derradeIros meses do
que na emenda Brusa está culto, nada inteligente, e. alem do domínio dO' poder econôm}�o (lNCÇ»preVista a criação de m:1is mais, vasio de servicos partidários, o ,em veí.culo de irl'esponsabIlldades, m-

. um cargo ele tenente-coro_ seu nome serviu, como se fôra de en- decências e saques ao erário, que não
nel que, exercerá Suas comeilda, para c'Onduzil' a UDN ao -fra- pertence a partidos, mas ao povo.
(Cont. na Última Pág.) C:%iê%$S%%%%S%S%S\S%SSS%%%%%%"ii%SSSS'S.SSS>'SS%SSSSS%%S%SS>,"$%\".'1.,"'\""%'

vincia de Santiago, nas eleí;
ções a terem lugar em de
zembro vindouro, quando
serão renovados os cargos
de' governadores e membros
dos con",elhos munici,tJ,fJr.

,
t\'lí\DrlfU\S PARA �;'

I
v.
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A"IIGO DEPÓSITO DAMIANI

RENATO BARBOSA

Depois de reter ° govêrno do Esta
do durante dez anos, a UDN, derrota
da; há de concordar em que a principal
causa de sua desgraça atual reside,
exatamente, no abandono a que se en
tregou dos valores morais, como o re

quer (Í verdadeiro exercício político.'
Esse partido foi conduzido ao merecido
justiçamento das urnas pela sequên
da dos êrros, acumulados' pelo Sena
dor Irineu Bornhausen, que tudo jul
.gou poder bitolar ao limite contábil
dos amaciamentos bancários (JiNCO).
Quando êle emplmhcu o bastão de co

mando, o udenismo eatarinense. apre
sentava organização sólida e resistên
cia -doutrinária ,como um conjunto vi
vo, palpitante e de grande crupacidade
de persuasã_o e de proselitismo.

Vivia a UDN então sob o signo das
campanhas, repassadas de idealismo e

de grandeza. Dispunha de ótimos ele
mentos, - Rupp Junior, Wanderley
Junior, Adolfo Konder, Aristiliano Ra
mos, Oswaldo Cabnd, Melquíades Fer
nandes, Bruno Schlemper, Mrguel Sa
vas, entre outros -, ho::nens retempe
rados aO cadi'nho de lutas memoráveis,
sem se preocuparem com o imediatis
mo ,rle vantagens passag'eiras que im
possibilitaram o reforçal1lento parti
dário. Um a um esses elementos fo
ram sendo neutràlizados e cruelmente
combatidos pelo sol nascente. Impuse
ram-se as estranhas e até aí desconhe
cidas agressões do poder econômico ao

trato delicado da realidade política
(INCO). Em cinco anos de govêrno, o

Sr, ll'Íneu Bornhausen, na desastrada
<:hefia de sua grei, ,conduziu-a a tal re
qUinte de desorganização, de c]'escrédi
to de desconfiança e de intrigas, entre
os' pro.prios correligionários, que teve
de se socorrer, ? todo pano, d� elemen
to estranho á sua Ilefasta influência,
- o saudoso Governador Jorge Lacer
da -, para conseguir eleger o sucessor,
a pau e corda.

casso, a despeito da imensa sedução
do poder econômico, do suborno e da
corrupção,

Vaidoso, vaidosissím., mesmo, e re
ceiando que 9 Sr. lIel'iberto Hulse lhe
pessa {ázer sombra trata, agora, o Se
nador Irineu Bornhausen de instruir,
'pérfidamente, ao seu cupincha máximo
na Assembléia Legislativa, _:. conhe
cidissimo deputado da ciganada do
Doutor Adernar, e repudiado pelos ver

dadeiros populistas, eleito pelas sóbras
de um mandato h8je cassado, porque
indec.oroso __:, na preparação de ,pana
más, de escandalosas reestruturações,
arrolando bens de um inventário de
govêrno, repleto de ilegalidades e abu
sos de poder, difícil, senão impossivel
de ser respeitado pelo honrado Sr. Cel
So Ramos. Recurso· grosseiro, sem dú
vida alguma, dp malquistar e incom
patibilisar o atual Governador do Es
tado com a o,pinião, ao evento de pos
sível candidatura ao Senado da Repú
blica. Custa-nos a crer que Ü' Sr. Heri
berto HulSe não esteja s,entindo tão
primária, manobra de incompatibilisá
lo, perante o eleitorat!lo, em face de
qualquer pretensão nas futuras elei
ções gerais. O Sr. Irineu BOrnhau,sen
está indo á fôrra, porque jámais per
doou ao governante em exercício a sin
,c,eridade com que esc:lareceu, em Men
sagem ao Legislativo, imediatamente
alPós sua posse, vivermos com orçamen
to deficitário, não 11 partir do govêrno
Jor&,e Lacerda, ,como apregoavam,
urbI et orbe, os inimigos cordiais do
in'esqueCível homem público, mas do
exercício de 19i)2 ...

A faca de dois gumes, afiada pelo
Senador Irineu Bornhausen, e entre
gue ás mãos ,chamuscadas de seu pu
blic relations parlamentar, retalhará,
não as carnes duras, de pescoço, do
Govern�dor eleito, mas o filé mignon
do atual Governado.r, como se esfatias
se um blóco de manteiga 'congelada. O
primeiro, - tenho disso a maior con

vicção -, recorrerá aos poderes com

petentes. para revig<.>r�r o primada de
leis postergadas, ,cnmmosamente, mas

o segundo encontrará nessa. arrep_ia�te
descrição de bens públicos mventana
dos, material inexgotável para o de
sencadeamento 'contra si de oportuna
campanha publicitária, de teôr ainda
muito mais vivo que a deflagrada con

tra o senador udenista em causa. Em
verdade, êle voltou em 1960, ,conforme
prometerám seus ,co!'religionários, mas

encontrando, como vrevimos, com an

tecedência de mais de dois anos, as

portas de Palácio fechadas e o Tesouro
do Estado lacrado para balanço.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIO�

FAZEM ANOS HO.TE

_ sr. Adayr Silva
_ SI'. Márcio Wendhausen
_ si-ta. Marina Leite da Costa
_ sra. Aimée Pereira Gonzaga
_ -srta. :N'ilmar Livramento
_ S1'. Lourival Schrnidt
_ sr. André Melo Filho
_ sr. Marcos Alvin Martins

sr. Edson di Bernardi

Enlace ALVES - SILVEIRA
Realiza-se hoje, às 10 horas, na Capela do Divino

Espírito Santo, nesta Capital, o enlace matrimonial do

S1'. Hiidebnmdo Alves com a gentil e prendada senhori ,

ta Juçá Silveira, elementos destacados em os nossos

meios sociais e culturais,
Aos noivos e dignas famílias, as felicitações de

O ESTADO,

ANA LÚCIA HOJE

No Clube Doze

Roteiro
Jackson Silva

Iniciarei à partir de hoje uma série de

entrevistas com os membros do "TEATRO

EXPERIMENTAL DE FLORIANóPOLIS",
teremos como primeiro entrevistado Ney
Luiz, tesoureiro, ator e auxiliar de pu,
blícídade.

NEY L UI Z

Como Ingressou no Teatro?

Com vontade de fazer teatro,

ESTADO" O MAIS ANTIGO UlAHlO DE SANTA CATARINA

Teatral
Com possibilidades em t.alento ...

poréml"sem oportunidades.
"

Como foi fundado o "T,E.F."?
O ·"T.E.F." foi fundado com esta pleiâde
de -artístas que na noite de 10 de setem
bro extrelaram a peça "Brinquedos Sa_
bidos".

Se você não fizesse Teatro. o' qUe gostaria
de jazer?
Admirar qualquer espetáculo .teatral
com ,ânsia de ser um dos atores.

Quais as peças em que trabathou. dentro
e fora do "T.E.F."?
Várias fora do ·'T.E.F.", nele apenas

uma, a da gloriosa estréia.
Gostaria de saber as suas próximas inter
pretações.
Sob a direção arttstíca de Luiz Carlos
Bant'Ana e a direção geral de Sebastião
Portã, apresentar.rne-eí como Pluft na

grande peça de Maria Clara Machado
"'Pluft, o Fantasminha", e como figu·
rante em "O Anjo do Lar" de Horácio
Nunes.

rem alguma interpretação de sua "prete:
j'ência?

Sim, gostaria de viver o papel de men

digo na maravilhosa peça de JóracyCa.
margo que é 'Deus Lhe' Pague",

Sua opinião sobre Maria Delta Costa?
É para mim uma das maiores artistas
internacionais.

Aguardem a próxima entrevista onde es

tarei focalizando Luiz Carlos Santana o

Diretor Artistico do "Teatro Experimental
de Florianópolis",

EM BAGÉ:
MAIS UMA 'DIOCESE A SEHVIÇO DA IGREJA CATó

LICA INAUGURADA PELO D. ARMANDO
Que acha do Teatro em Stmta Catarina? LOMBARDI NÓ DIA 24,

·t"'·Q'#.'l.···u···O"'·a·,.'l.I··'%.r'4."o"4'f·'%.e
..
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eelestástjcas - .Dom Antônio início as, solenidades de insta
Zattera res·pop.derá· pela no. Ilação da Diocese ele Bugé,

CAUX SUR MONTREUX, I vidas verdadeiramente de.' samo , e o que vivemos, e va Diocese até Indicação de I
que se realizaram na Cate

SuidJ setembro de 1960 acordo com" a .díreçào ele ; depois na família, na naçao seu primeiro titular - Men. dral 'c:e São Sebastião, que
sua" Excelência Reverendísst- Deus. Talvez consista nisso o

,

e no mundo.
I sagem do governador do obedeceram ao seguinte pro.

ma Dom Bcrnarrlus Kaelin, segrêdo do tremendo sucesso "O Rf.lcumamento Moral é Estado. grama: vocalização do Hino

que rcí .:'::urante doze anos !e São Bento. I um novo caminho destinado P. Alegre (28 V, A.) - As' ao Papa, 'em frente à Cate,
Abade Prbmaz eh Ordem Be- "Durante a séria situação I

a prevenir uma falsa iaeo_ 30:enldades que tia última I ,[:ral, por um côro misto dos

neditir.a, dirigiu a palavra à nundial do quinto e sexto rlogia. segunda-feira tiveram lugar colégios Auxílíadora e Espi
A, sernbléía do Reanrhmento séculos, São Bento ensíuou.j "Cada um de nós precisa em Bagé, assinalando a ins- rito Santo; díszurso do dr.
Moral. através de sua: vida e de sua primeiro que, tuco ouvir a

I
.Iaçâo da Diocese �a "Rai_ Atila Taborôa comendador

Declarou ele: "A ideologia .cegra., o Que as nações pre, Deus c receber Dêle a fôrça nha da Fronteira" vieram da Santa, Sé r: diretor da Fa-'
do Reannamento Moral é, 'ba vam razer para torna- par.a pôr em p�át_ica. a idf;'0- concretizar uma velha aspí, culdade Católlda, de Filosofia
capaz de conqulstar todos os em-se c permanecerem sa- logia sem tlhnslgencla.

.

ração do mundo católico ba- .fIe saudação a D. Armando

.

-hornens porque os seus pa, lias. E' assim Que no século "Temes razão de sobejo ;eense. A nova Diocese inclui Lombardi; alocução do re-

drões são universulmente vá-' KI ê�e tornaracse um dos para agradecer a Deus por Os municípios de Lavras do presentante do Papa, que
lidos. Não é uma rclígtâo, (unú:.ldores ela civilização Éle ter escolhido um hoínem. .ul, Pinheiro Machado, Ca., proferiu benção apostólica,
nem um substituto para a icidental. Menciono êste fato Dr. Frank Buchmao para cequi, Dom P.eclrito, General '.lN cportunídace, em vista

,
I eli'::.ião. Nem é uma seib. para encorajar o Rearma- . formular tal ídeotogía e íns- '_rg'as, Rosário «lo Sul, Samt' âe aínca não ter sido esc0_

Ela é co::sti,tuida de quatro r-ente Moral a prevenir no pirar outros através dela. Ê!le sria :::ü Livramento e São lhído o bispo para a nova

»odercsos pilares, sôbre os nundo inteiro o perigo atual é um instrumento de Deus. Gabriel. Diocese, o Núncio Apostólico,

l-·uais a vida dos homens '0 comunismo mundial. Nós eh Igreja Católica, sã- \UTORIDADES PRESENTES nomeou seu Administrador a

precisa sér baseada. Todo o "Onde quer que eu tenha mos gratos pela existência 'As 10,15 horas daquele Dom Antônio zatteia, bispo
indivíduo, se for honesto con- 1 oportunidade, declararei :' e tal ideologia. Ela está ra- lia chegaram a Bagé o de Pelotas, A seguir, o padre
siÉ_o mesmo tem de aceitar que o Relarmamento Moral sendo muitos homens volta- .'l'ú�clo Apostólico Dom Ar- Firmínio Dalcin efetuou a

essaa idéias. ,Jode ser aplicado universal- tem à sua fé, os quais esta. nando Lombardi, o. deputado leitura da Bula ParJll de

i "O Rearmamento Moral mente E' que é também válido vam indiferentes óu seguindo Justino Quintana, represen- ereção da mova circunscrição
I tem razão em salientar a ne; para nós Que o somos pa- um caminho diferente - ·1:0_ .ando o governador do Es , eclesiástica. O cura da Cate,

.' .

I cessidade aue o home mem dres ou Que pertencemos a mens que nós, padres e pas' tado, Dom Vi':.!nte Schere!, {iraI de Pelotas leu o Decreto
Ana, Lúcia, hoje, estará abrilluwtando a soirée do <le possuir uma, Í'::"eologia de- =1':' elJos religto.sas. Não. seria tores, não ,ÇoI1seguimos atin_ a r c e bis pó metropolitano, de Eexecução emana:5a da

Clube DOze de Agôsto. A renda reverterá em benefíCIO fini(la, um sistema de idéias �10 espírito de São Bento giro Dom Augusto Petl'ô, ,bispo Nunciatura APostólic!a, En
da Sociedade de Amparo à Velhice. Divirta.se, coope- que governe a vida dos ho� di.zer Que já somos, perfeitos. '''.Oxalá que o Rearl11l.lmen- de Vacaria, Dom Feiipe d.e' �errando as cerimônias de
rando .com aquela benemérita sociedade. ,me:cs. Na verdade a principal tá :0 Moral conquiste o mundo Na:I..il,1 bispo de Uruguaiana 'instalação da nova Diocese,

As Mesas-serão adquiridas na Secretaria do Clube. "Uma ideo}ogia é bússola. ,'efa para nós Benedi;J;inos é inteiro. A maior gratidão que Dom Cláudio ,CoHing' bispo
I

foi oficiado um solene Te
----.- �----

Um homem sem uma verda- 1e eSfon,lJ,r-nos por maior ,orlemos �:emonstrar a Frank de Passo Fundo, Dom En- Deum.

deira ideologia é, como um gerfeíção. Pode ser dito que o Buchman é tomar posição a mundo Kunz, bispo auxiliar 'A ::oite, no Clube Comer-
barc-o leva-do 8. esmo pela Rearmamen'to MoÍ'a,l e a favor de suas idéias". �'e Porto Alegl'e, Dom Antô_ cial ,teve lugar' um grande
tempestade. Todavia, não é Or::':em Beneditina tem o nio Zattera, bispn de Pelc- banquete ,r1e homenagem às

suficiente conhe·:er ul}1á icle- (l",eSmo alvo - paz, primeiro Serviço de Informaçõec do tas, Dcm Alberto Etges, bispo autoridades, Na otf.l.sião 'cis-
ologia e assim possuir a bús- em nosso próprio coração Rearmamento Moral de Sonlh Cruz, padre João cursou o prefeito João Fico'
sola .Precisamcs usar a bús- para que não exista divisão Caixa PosaI 8711, S, Paule Gollo, representante de Dom que saudou ao representant�

,.,.��__ I so:u (! viver a ideologia. Há em nóS, entre o que profes-, Fone 31_5326 BC!ne:Hto Zorzi, bispo ·de Ca- papal, tendo o homemigeado
,

'

I
tanta ,gente Que está fami- xias do Sul e o monsenhor agradecido,

OSVALDO MEU ,liarizada ,com a sua religião CASA - V E N DE. SE Floriano Conderruzzi, repl'e_ MENSAGEM DO GO_

EXPOSIÇÃO DE ORQUíDEAS: 15 DE NOVEMBRO mas /para Quem ela repre. � T
'entante 'co b�spo de Santa j

, VERNADOR
_ Mais uma daquelas magníficas exposições de 01'-1 senta um crupital não aplica-

I CONST�UÇAÜ RECENTE, T�DA DE M�TERIAL Maria. Aguardando a· .c.hega'l "Ao instalar-se a Diocese

quídeas está marcada para dia 15 de novembro próximo, :o! Eis porque é ,t.ão grande EM TERREN O DE 600 m2, COM" ARANDA, d QUAR-
I ,'a desta caravar.J.J., encon-I C:e Bagé, transmito ao povo

graças aos esforços e boa vontade dos orquidófilos da ! fJ. minha alegria c admiração TOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHE�RO, LUZ E Ll'aVam-se no aeroporto éo- ,h "Rainha 'c:a Fronteira" e

IA d' I .

t t AGUA ENC.A:NIADA.
fi 1-1, It C' ,I do

. . . ,

Capital, que nêste ano apresentarão uma esp en Ida

I
ao ver Que an 'as pessoas

INFORMAÇÕES, RUA JOÃO MOTTA ESPEZIM, �an, o� e r�mer o� sen�o-I ,s mU�lcIPlOS q�e compre-
mostra dessas ,graciosas flores côm plantas nOvas e co- no Rearmament,o Moral vi-

310 __ SACÕ DOS LIMõES, . r,: Joao �a.tlsta FICO, �le_1 e�.?el11 ,1 nov� DlOcese, �I?--
Ih idas nos recantos de nossa encantadora ilha,

'

vam a sua ideologia com
I

..

fCItO mUl1lclpal Oscar SIlva" vlo-lhes a mmha saudaçao,
Serão expostos exemplares magníficos para encan-, s·erieç:!:1de e constfncia. A

C I
prefeito d: Dom ..peelrit�, I �' de ressaLtar o valor eSPi-

tamento de nossos olhos, I palavlh das Santas Escritu-
'

asas
Breno Bu!ca0, prefeIto de, ntual e moral de ).lma Dioce.

Projéta-se destarte 'a maior e mais completa exposi- ras é válida a êsse respeito:
"

I
Lavras 'd:o Sul, gen. Alberto ,se que se tns,tale sob os aus-

ção no genero na Capital do 'Estado com plaritas selecio- I
"Pelos frutos, pois, OR có- : RIbeiro Paz,.. corrb.ndal1Jte da pícios do sentimento cristão

d d f ·t· AI uga-se ou vende-se, bem no centro da cidade, anadas e e a�Ul'a o tratamento que eu el atll os Ol'qlll- nhecereis." 3. D.C., Dom Orestes Nutti, rIa nossa gente. Promovendo
,

d C'd 1 I para residência, escrÍltório o,u comércio,darias a 1 ac e.
"k' idéias e a ideologia ,do bispo da cid3J(}e de Mello esta iniciathb a Igreja Ca-

Coleções das ruais perfeitas e conjuntos admiráveis
R

"
-

t M.oral são I Informações à rua Pedro Ivo 11, exclusivamente
(Uruguai), deputados Paulo ,tóllca, através ·c:a orlecisãQ do

. . - . , . earmamen o das 9 às 10 horas" diáriamente.conshhnrao mOtIvo ·para uma festa artIstlca dé flores e
t' t . nte das normas Brossal'di de Souza Pinto e Sumo Pontífi�e João XXIII,

. par e lLi eg-ra ' , -

Perfu:nes, su?el:al1do comd� �ei
afIrma a d?danto Pdassado, , que o fUIúlador da Ordem

NOII'te �as Na�o-es
Poty Medeiros, Luiz Maria legitimamente representado

que .la constrtmra .,sem, UVll a, prova eVl en e o apu ..
'

't. ,r" I. lITl nges Ferraz, yresidente ,doa Cârma. por D. Armando Lombardi,
h 'd

'

"f'l
. Benedl ma .-eu aos o

rado gosto dos lJ10SS0S conbecI os. °lrqUIIQ�f� �s, cUJo: através de sua Regra. 'Ele

I
ra Munici�al e outras auto_ digníssimo Núncio Apcstóli-

cuidadoso traba ho e mesmo oa soma c e sacl'l LIaS vem I
,

r t ho ridades dvis, ,milWares e co, concede à população da
mantendo em constante progresso a ·en.tidade que ,diri'- �ambem sa len oUi c�o 1

-

20 senhorinhas' d.e,sfilarão no - eclesiásticas de Bagé e d03 fronteira' Os benefícios da
- Je J Rearmamen o ora o Clube 6 de Janello,

, ·1 munI',cI'Pl·O.� ou com.po-e t'gem. .,

faz a vaUdez absoluta dos - '" m a assis encia eclesiástica dire-
Florianópolis vai deiiciar-se com um magnífico es-, , ,

_ .
.

No próximo �ia 5, sábado: terá lugar nos salões ,do nova Dioces� 1(I'e onde s,e ta e ':onstllnte. Congrat.u'o-
Petáculo plantas delicadas, entre as quais muitas exal- quatro princ1plOs e anecesSl- Clube 6 de JaneIro, do EstreIto, a grande f,esta

SOCl�111 formou um 'exten .t
.

dad 'de'les serem postos· em "NTOITE DAC< NAC
-

ES" t 'd I "C d SO cor eJo me com os ,rHgnos represen.
tando suaves perfumes para maior sedução do ambiente, es ',. '," l'

. " d
0-

h-
O .

d
pa It'oc�na a dPeEat 'tasa

. a até a cidade. No aI';'O do. Ro_ tantes da Igreja, com O povo
Vamos aguardar dia,15 de novembro quando a mag- prátich. de maneira absolu- A.mlzade ,as sebn 'lohr,ast �� r? �l:!adnos 0t s210·el

,o,

h
' tary Club localidado na 1'0- dessa região e, especialrr.�en.

111'fica mostra receberá a visita de nosso públko, ta e cãmpleta. São Bento Em melo a 1'1 an e SOI,ree ansan e, Sel1, Orl- (IOvl'a r>.
'

'1 A t'. . ' . yenela r Igas fo te, c'Üm cs bag'eenses, portambem OUIS aue esses qua- nhas da sodedade local desfilarão com trajes típICOS
ram t"

"

h
"

..

-

�v'OR'_\,L DA !' ,ACULDADE DE FILO.SOF' IA .DO R,G',S. tro pa,::rõ�s. de- absoluta.'ho- d 20
- preg, ·""aas onras m1h_ tão significativo evento. Im.

•.
A _

• _e\. - 1'epre8_ent311 o
.

naçoes.
,�. tares ao represente ,de Sua possibilitado de comparecer

_ Com um progra,m.a bem selec.'ionado·a qu.e ni='w falta-I �estida.de, p_ureza,' �ltrUlSm() Sao as segull1tes, as moças que abnlhantarao are·
,... t'd d \.. -

aos atos d'e insltalaça·o da
, ._ OI fo sem pratIcados de 'fer'l'cla fe'sta', l\lfar'l'a Helena Vl'el'l'a (Alsa'cI'a)', Lt'lcl'a; ,':lan 1 ,a. e o Papa D, Joa<>

1,,'30 j·l"lll1eJ'üs folclorrcos, anuncla-s.e para dIa 1.0 de no- I, co aI11· S· 1.
ao c

,

El' b h XXIII por uma guar,da da Diocese s'Üli;;itei ao ilUstre
VemDl'O 'cntl'ante nesta Capital, um �'eCital do Coral da. ac'ordo com . a sua Regra. Lange (Colombia) ; Cleusa Barbosa (Canada) ; lza et ..

a

'

,
.

.

.

,
rn Iltem nte fl'l'SOU a im Ell'as (Chl'na)', Dl'ne'a 1\JI'al'a (EgI·tO)', Heliane Lins (Es· 3. D.C. O d,esfrIe prosseguIU Secretário de Educação e

Fac:ulddde de Filo�ofia do visinbo Estado do Rio Gran- � reque e',
-

"V.l

de do $ul. ,.. portânc�" d� viver a ide?lo- panha) ; Már,cia Vieira (Escócia) ; Iná Muller (França); pelas avemdas Gen. Osório Cultura, deputl.ld'O' Justino

O Cor;],l já vem precedido de aplausos da alta erítj- 'gia e nao s�mplesmente co- Eliane Sdtlemper (Grécia); Djanira Martins (Havaí); e 7 de setembro, que es.thvam Quin�ana, r e presentar-me

e::;pecializada de .outros Estados da Federação. nheeê-Ia. Assim como �o �- Ana Cecilia Valente (Holanda); Regina Carioni (Itá, completamente tomadas pe. transmitineo os melhores vo-
� a

Exibir-se-á nO Teaho Alvaro de . .carvalho, armamento Moral mSlste lia) ; Màrcia Lehmkuhl CIndia); Ma1'ion Melim (Ja'pã0); lo povo, alunos dos grupos tos de felicidade, paz e pro-
,

À guiza de ,(;omentál'io, uma pergunta: E os nossos, que a ideologi� tem ,de ser Nilma Silveira' (Persia); Véra Zita Maciel (Portugál); escolares' e 'd:e alunos dos gl'esso aos filhos, dessa .g!e_

univel',ic8�ios '? SeI á que diante do exempl.o que nos
I não sómeIllte conhecida mas Janete Stender (Rússia); Diva Borges (TiraI); Ned esta.belecimentos de,. ensino

I
n,erosa terra. Pôrto Alegre, 24

manda o Rio Grande do Sul, não se animarão para, [01'- pos,ta, em prática, assim Sã..o Pinto Rosa' (Texas) e Mar.isa Amorim (Brasil), secundário, os quaIS aCI�-1 de OUtUbl:O de 1960.

I B t 1 t b de A. s nle�as. para a "Noite das Nações" estão_ à venda maram o Ním('io APosto-l'
Leonel Brlzolu.·, governador do

mal'em <!(lui o s,eu coral? en o ex :101' ou aos. a a ' ii ,''\_ �

E,emcnLos culturais não faltam, . e monges a plasmar 'JS suas )la se�'retal'ia do Clube 6, diál'iamente, lico. Estado".

,..

PROGRAMA DO MES
NOVEMBRO

DIA 1.0 - Cinema c-> Coracões Enamorados com Dorys
Dav e Fl'afik Sinatra _:_ Início às 20 horas, Q

DIA 6 _ ENCOINTRO DOS BROTINHO') _

- Início às 20 horas
DIA 8 _ Cinema _ Cidade Tenebrosa com Sterling

I-Iayden, Gene Nelson e Phyllis Ride

DIAS 11 a 16 � Exposição de Orquídeas:
DIA 17 _ Cinema _ "A Hora Zero" corn Richard Conte

'e peggie Castle

DIA 20 _ ENCONTRO DOS BROTINHOS
DIA 22 _ Cinema _ "Labir-into de Aço", com Perrv

'Lopes, Walter Abel e Ilever ly Garland.

DIA 25 _ BINGO DA "'SAGRADA FAMILIA",
DlA 27 - ENCONTRO DOS�BR01'INHOS
,DIA 20 - Cinema - "Investida de Bárbaros" com

Guy Madison, Frank Lovejoy e Helen Westcott.
- ._._---,--._..._ ...----- ._---------

A.' SCHMIDT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Crediário de

Resolverá seu problemal

lava e enxágua com agitador
seca por centrifugaçllo

Assista, no concessionário Brastemp,

il demonstração do perfeito funcionamento

de sua lavadora automãtica r

prática
basta apertar o botlo

técnica

possui filtro para ai impurezas da água

econômica
conserva a roupa

�""..I

·PRINCIPE
R�ETANGULAR

212 litros (7,5 pés)

5 anos de garantia

Dois modelos:

STANDARD

SUPER-LUXO

maior por dentro - menor por fora

Issistência'
Técnica
Permanente

""""'"..

�
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o Campeão da Cidade seguirá para B f'Usque às 13 horas - Noturno o match.
TUBARÃO - A equipe doO Avaí resolveu concordar 1 que, devendo o campeão 'da '

Ferroviário esteve se movi-com a antecipação do

é!2U', metrópole barrtga.verde se-,

I Sl·tua�a-o �os �Iu�es �a 2' Zona mentando na tarde de quín,encontro com o Paysaridú, Juir pare. a cidade berço da: �
ta feira no estádio Anibalsolicitada pelo vlce-Campeâc

I
fiação Catarínense às 13 ho- I,

Costa, preparando-se para obrusquense. O jogo será ere, ras, viajando ern ônibus es_ ,
,

dificil duélo que sustentarátu��o hoje à noite em Brus- pecial. I contra o Comerciário. Note;

D d dr..'PI' M. BORGES

I jogos
- 5 p.p. - 1 p.g, - 3 "

o Paysandú pelo Avaí nos se que o Ferrinho até então

esagra O O vUaranl
\

.

e o A situação do certame es_ tentos a favor - 9 contra - principais jógos da rodada. não havia realizado um úní-

fi ci"' d P I R
tadual para os clubes da ca-

;
deficit 6.

I
Figueirense x Carlos Renaux co exercício devido ao mau

rrOtf.h.slmento O au ii amos pital nã� está bôa, I Vejamos se .�a PI�óxima 1'0- I e Cimenp�rt x Palmeiras, �empo. Por se� �urno o con,

,

. O Aval que começara bem, dada o Marcílío DIas conae, I completarâo a rodada. I Junto do Hercílío Luz, tam-
A. �ire�Ol'ia �o Guarany: les�a qu: na verda.de o at�é_ I

perdeu nos dois jógos seguín; guírá passar pelo Olímpico e I bém esteve aprontando na,

lUletlc? Clube nao gostou do
i
ta I.nc��Ido na. e�Ulpe de JU-I tes para o Olímpico e Fi"

I
quela tarde com vistas aoprocedimento do Paula Ra_ I venis ja POSSUl_ vm�e anos. gueirense. O Figueirense foi HOJ"e as Parti"das FI"nal"s do 1 ..

0 Turno prélio que travará cont.ra o
mos ESpOI te Clube, em ter Estranha, tao somente, a, goleado na extréia pelo Pay ,

r. Metropol.entrado com um protesto na atitude tornada pelo seu co; I

sandú e caiu em seus domí- d ( t A d
I BLUMENAU - Desperta

Fed�ração. Catarínense ,de �'m,ão, poía esqueceu-,se.o I níos: para o Palmeiras e fi- O ampeona O ma orlsta geral atenção o cotejo queFutebol, visando ganhar os - aula Ramos que no torneio nalmente venceu ao Avaí por será travado na tarde de do-Encerra-se, na tarde de I mandará e Austria, respecti-ponto» da partida em que início sua equipe não se fez" ? a 1. Enquanto I'SSO os clu- h
" I .' mingo nesta cidade entre as- oje, no estadio "Dr. Adolfo vamente lider e "lanterna".ambos I:ealiz�ram pelo certa- p�esen:e e que o Guar�ny I bes do interior ganham ter; Konder", o primeiro turno do

'

A peleja de fundo reunirá reprecentações do Olímpico e
me de juvems.

_. .

nao protestou e qUe ate o I' reno. O Marcilio Dias que Marcílío Dias. O conjunto- Campeonato Amadorista de Caravana e' São Paulo. DuasO Guarany nao tira o di,
I
momento nada aconteceu ao

I
aparecia com diminutas pos- Futebol de_1960. O primeiro boas partidas qUe o público alví.rubro comandado por tmento ao Torneio Mascare-reito do Paula Ramos e con- I Paula Roamos.
sibiltdades aí está na ponta jogo da t.arde será entre Ta- não quererá perder. ' Expedito de Oliveira deseja nhas Passos que se desenrola

I
de tabela, praticando um

._-- quebrar a série invicta do na cidade praíana, derron,
bom futebol, constituindo-se Novo Hora'rl"o Para os Jogos onze itajaiense, alijando-o da tar-se.ão na tarde de domin
meemo como um dós grandes liderança. O treinador vê go na preliminar de Címen;
para a classificação com des- quente. Assim, as partidas com bons olhos o lançamen, port e' Palmeiras as repre-
tino a outra etapa do esta, Vem �1, Federação Catari-! preliminares terão comêço to de Lila, que assim retor- sentações do Marcilio Dias e

dual. O Olímpico, que vinha nense de Futebol de insti-l
às 14,15 horas e as de fundo nará ao quadro titular, além' Almirante Barroso.

- -----. de péssimas apresentações, tuir novo horário para os às 16,15 horas. O novo horá-

DR JULIO/" BARBOSA RE'GIS firmou pé e ostenta a se- jogos de domingo, isto en-I rio entrará em vigor já ama,

Inforn:ações partiCUlares �'rouxeram-�os a' infausta , �:��:n��l.oca�!�, a:u�a��z d� quanto perdurar a época nhã.
,

ncticia de haver falecido, a 24 do corrente; em São Ma- conjunto alví.verde; oríen- HOJ1e a Pr'ova Pedestre do Fllg.uel"renseteus, sepultando.se a 25 em Curitiba, o n0930 prezado e tado por Sabino Lopes, cor-

distinto conterrâneo Dr. JULIO BARBOSA RÉGISi En- responde ao que dele se es,

I estádio, no Estreito. A com,

genheíro Civil que exercia atividades junto ao Departa- perava. Tem um ótimo ata- Será na tarde de hoje, com petição, que será na extensão
menta Nacional' de Estradas de Rodagem naquela Ca- que contrabalançando com início às 16 horas, a anun-I de 4.000 metros, com oferta
pital. ! s�a reta�uarda que ainda

I ciada prova de pedestríanís; de medalhas até o 6.0 colo-
Filho do Dr João Francisco Régis e de Dna. Alice nao se fírmou. O Carlos Re., mo que o Figueirense por cado está sendo esperada.

'..1' ! '

Barbosa Régis, o extinto, muito relacionado/nesta CapL : naux, depois de perder na. seu Departamento de Atle-' com grande ansiedade pelo
tal, teve L'2U passamento muit.íssimo lamentavel, cons- extréia para o Avaí, reabili- II tifmo, levará a efeito em seu

t

público esportivo da cidade,
tornando profundamente a quantos o conheciam. admL teu.se e tanto seu ataque co-

rando-lhe as virtudes de caráter e de coração. mo sua defenaíva estão cor- No Ceara' o Pro'XI"mo CampeonatoÂ Exma. Família enlutada o O ESTADO envia sentidas respondendo, t.udo fazendo .

.

cundolencías.
\

crer que será outro grande
'BraSI1Iel"rO de

I

BasquetebolI em perseguíção ao passa,
I porte para a outra faSe do

I campeonato. Também o Pal
I meiras que havia decepcío;
: nado na extréia, deixando-seI golear, parece que aquilo foi

II obra das suprêsau imprevisí_
veis que o futebol nos apre-

I senta, pois venceu ao Figuei_
rense no match seguinte e

I recentemente empatou com

I o seu tradicional adversário

por 2x2, no clás9ico blume

I nauense. O Cimenport, que

II
cumpriu n.lagnífica campa_
nha no regional, decepciona
pois até o momento conse-

I
guiu um empate na extréia
frent.e ao Olímpico, contan�
do com o fator campo e tor
cida a seu favor. Vejamos
então em números a situa_

ção dus oito concorrentes a

·::JUtra etapa do campeonato:
�.o lugar: - Marcilio Dias

- 3 jógos - 1 p.p. - 5 p.g.
- 10 tentoEl a favor - 3 con-

ora - saldo 7;
2,0 lugar: Paysandú - 3

jÓgos - 2 p,p. - 4 p.g. - 10.
tentos 8. favor - 7 contra -

saldo 3
2.° lugar: . Olímpico - 3

jógos - 2 p.p. - 4 p.g. - 6 '----------------

tentos a favor - 4 contra -

saldo 2;
3.0 lugar: Carlos Renaux -

3 jógos - 3 p.p. - 3 p.g. -

9 t.entos a favor - 5 contra
- saldo 4

3.° lugar: Palmeiras - 3

jógos - 3 p.p. - 3 p.g. - 5

tentos a favor - 10 contra

...

- deficit 5

4.° lugar: Avaí - 3 jógos
- 4 p.p, - 2 p.g. - 3 tentos
a favor - 5 contra - de_
ficit 2

4." lugar: Figueirense -

3 jógos - 4 p.p. - 2 p.g. -

6 tentos a favo�' - 9 comra.

-- deficit 3
5.° lugar: Cimenport 3

PARTICIPAÇÃO
Flavio VeHoso da Silva e Henriqueta. Menezes
da Silva participam aos parentes e pessoas ami
ga;:; o nascimento de sua filhi-!:J.ba Marcia, OCOl'

rido no elia 23 na maternidade dI': Carlos Corrêa.

Em vista da deliberação da mentos, sob direção de um!
Confederação Brasileira de técníco carioca. Acreditamos

IBasquetebol, marcando a da_ qUe muitos atletas encontra_
ta de 6 de janeiro do próxi- rão dificuldades em deixa
mo ano, para o início do rem sua!:! cidades, a fim de

Campeonato Brasileiro, que atenderem à convocação da
será realizado no Estado do FAC. Deste modo somos de
Ceará: o. FAC neSIta semana, opinião que os mentores da
tomará prOVidências no sen_

.

Federação, devem procurar
tido de formar o selecionado sob tod0S os meios, contornar
catarinense. A convocação! o que nesse úentido possa
dos craques deverá sair até o : surgir, somente desistindo do
fim dêste mês, baseada nos' concurso desses atletas, quan
jogos abert09 que foram rea- do usadoú todos os recursos

lizados na cidade de Brusque, possíveis. Já salientamos da
em julho dêste ano. Confor_ necessidade de Santa Cata_
me já tivemos oportunidade rina se alevantar no plano
de divulgar, pretende a FAC basqu'!t.eboHstico nacional.
formar o melhor selecionado Agora, surge eS/ta oportuni
já apresentado por Santa Ca-

;

dade, pois realmente nunca

tarina. Para tanto, serão
i

hOUVe tão grande número de
convocados os melhores jO_1 excelentes atletas em nosso

gadores de todo o Eatado, I Estado, em condições de bri_
que serão

...... concentrados em (lhareni. num Campeonato
Florianópolis, para os treina- Brasileiro.
___"'- o _

c O M P R A . SoE
UMA CASA OU TROCA-SE POR TERREKOS

NO VALOR ATÉ 1.000.000,00.
TRATAR PELO TELEFONE 3297

STANDARD VANGUARD 1950
Vende-se por preço razoáv,el, uno automóvel STAN

DARD VANGUARD ano 1950 quatro portaR, 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. Pod,erá ser e,·;

.tudado o financiamento de uma parte. Negócio intel'es
nante e de oportunidade.

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

..

.Resenha .Interior -<

do aproveitamento do nova,

to Mauro e do paranaense
Orion que voltou a assinar

cornpromíseo com o clube da

Alameda Rio Branco.
ITAJAI - No primeiro en

saio realizado pelo Clube
marcilista Idésio, Aquiles e

Laranjinha apresentaram um

ótimo entendimento, reve,

lando que a proporção que
jogam [untos mais cresce os

seus rendímentos para a

equipe. Renê e Manéca ou

Fernando, deverão acabar de
formar o quínteto ofensivo

para o combate de domingo
em Blumenau.
BLUMENAU - A diretoria

BRUSQUE - Deu entrada
na Liga Brusquense o acôrdo
firmado entre os presidentes
do Paysandú e Avaí, para a

antecipação do cotejo entre
suas equipes para a noite de
sábado no estádio Augusto
Bauer.

ITAJAI - Em prossegui-

.-- ....
�-

do clube esmeraldino que na

tarde de domingo jogará na .

cidade de Itajaí enfrentando
ao Cimenport, vem de indi
car a Liga o nome do apíta,
dor Francisco Otto Boehn,
para dirigir o embate entre

Palmeiras e Cimenport. A

indicação deverá ser homo

logada,

CORAL DA FACULDADE DE

FILOSOFIA
A Facu ldade Catarinense de Filosofia, por inter

médio do seu Centro Acadêmico, fará realizar uma a1pre
sentação do Coral da Faculdade de Filosofia do Rio

�\

Grande do Sul, no .dia L? de· novembro, às 20,00 horas,
no Teatro Álvaro de Carvalho.

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

Capital, espera-se, será revestida de enorme sucesso,

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

I - PARTE
Bonjour Mon Coeur Orlando de Lassus
Pase EI Agua - Antônio (Tõséculo XVI
S O Wunsch Ich Ihl' - Melchior Franck - Século XVI
Me Mois De Mai - Clément Janequin - Século XV
POI'(l Me naõ Ye" Joanna - Anônimo Português do

Século XV

Canto Carnaciale:o;co - Giu\"ani da Nola
Tri"te Esta La Reyna Anônimo

Século XVI
Espanhol dó

lVIy Bonny Lass - Thomas Morley
Vento Que Passas - Bruno Kiefel' (1958)

II - PARTE
Zorii Seceratol'ilor - Mauricio Mendelsohn Canção

rumena

Ole] Fo;ks At Home - C. Foster
O� Olhos da Mal:ianita - Chailley (harmonização) �

Fole lore portnguês
R2meiro do São Francisco - Nilla Lobos (ITarmoniza

cão) Folclore elo São Francisco
Mine'irinha - Carlos Alberto Fonseca (harmonização)

Folclore n1ineiro

Ay Aguita De Mi Tiena .- Folclore Chileno

Tajapanema - Maelaleine Ruffiel' (harmonização) Fol
clore amazonenF\e

Mi Caballo - Folciore Chileno - Arranjo ele H. Villar-
ruel

Olhos Azuis São Ciume - Chailley (harmonização) -
Folclore port.ug'uês

Beira Mal' - Esthel' Scliar (harmonização) - Ponto
ele macumba.

u uo T fi R O
Dia - Trinta - Disco Dance com atrações .. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Junta Idministrativa do IBC examina a situação do,calé no
C t· t II·

,

no campo agronômico. Toda Tanganika, cuja qualidade: ridade, de uma região para mercado mundial.

on IDeo e . rlcano êste café é catado e d:spol: é �ão boa que chega a ser outra. Referiu-se ainda às Apóa a .ex�lanaç�o o sr.

• pado ,de modo que nao ha objeto de presentes de luxo questões suscítadas na co , Paulo Ríbeíro fez passar
problema na sua colocação entre as ramílías ou jovens mercialização do produto, para os membros da Junta
no mercado, especialmente alemães." revelando que em alguns f administrativa um filme e

em países onde os consumi. Sôbre os problemas do países, graças aos preços "slídes" relativos à sua vísí
dores eão mais exigentes, custo de produção e do ren , ] artificiais decorrentee das ta apresentando exemplos
como na Alemanha, Não dimento das lavouras de

I supervalortzaçôes do café, das observações que vinha
existe para êles o faritasma

I
café africano, disse o repre- Os govêrnos estão intervindo de fazer sôbre as condições

da superprodução, pois só o sentante paranaense que ou e pagando atualmente mais do cultivo e da Industrialí ,

mercado alemão absorve tO-I dados colhidos denotam 1'1 I ao lavrador do que obtêm zação do café no Continen
do o café de Quênia e, existência de grande díspa.. com ia venda do produto no te Africano.

O plenário da Junta Ad, I chefe do Escritório do IBC xe o representante mineiro,
minist.rativa do IBC recebeu chefe do Escritório do IBC! conforme frisou, a ímpres,
ontem a visita do Sr. João em Hamburgo, Sr. Francisco são de que se deve apressar
Roberto Suplicy Hafers, Ebling. 'o plano de renovação da

chefe do Escritório da Au- A respeito do problema lavoura cafeeira, além de se

tarquia em Nova York e africano, o presidente do tornar neceseáría a adoção
preeidente do Bureau Pana- BPC lembrou que a situação de medidas rápidas para a

mericano do Café, que iêz no Congo prejudicará ape , eliminação de impurezas e

uma exposição sõbr., a l1i- nas a comercialização dos defeitos €;m nossos cafés de

tuação do mercado mun- cafés "robusta", cuja saída exportação.
dial, abordando ainda a natural é o golfo de Guiné, A ÁFRICA E O CAFÉ
questão da propaganda e pois a comercialização do O Sr. Paulo Carneiro Ri-

aspectos da concorrência "arábica" continua se pro- beiro, da lavoura do Paraná,
africana. O Sr. Hafers afir , cessando n o r mal m e n t e que também participou da

mau que o mercado norte- através da região leste do visita do Continent.e AfrL

americano, principalmente, país, menos convulsionada cano, fêz a seguir o relato
se tem mostrado muito mais politicamente. É de se espe , de euas observações, dando

tranquilo e firme dêsde c rar a ausência dos cafés ênfase à apreciação dos

ingresso doe produtores afri.. êongole�'es no mercado mun- problemas do cultivo e da

canos DO Convênio Interna- díal somente em relação ae parte industrial da produ
cional do Café. A propagan, ':'robusta", portanto. cão cafeeira. 'O Sr. Paulo
ela vem sendo desenvolvida PREPARO MAIS CUIDADO Carneiro situou inicialmente
normalmente naquêle país Após a exposição do Sr. as diferentes áreas geográ ,

através do Bureau, enquan- Hafers falou o representan, ficas do Continente Atríca
to que na Europa, a atuaçãc te ela lavoura de Minas Ge no, no qus diz respeito às
nêste setor está sendo acom, rais, Sr. Joaquim Carvalho condições da cultura agri ,

panhada de perto pelos re- dos S9,ntos, que se reportou cola, ob�'ervando que é uma

presentantes de seis nações, à viagem que vem de em, idéia incorreta acreditar-se
sob a coordenação geral de. preender ao Continente' numa expansão considerá.

Africano juntamente com vel das áreas de produção
os componente& da Junta cateeíra, "Tal não poderá
Diretora do Convênio Mun- ocorrer - afirmou por

dial. Após analisar a situa- que existem áreas imensas

cão dos cafeicultores africa-
_
no Continente que' não se

nos, nos diversos países por prestam a este tipo de cul

que pausou, o Sr. Joaquim tum, confinando em e:-,.

dos Santos declarou que a cíes de ilhas, as áreas boas
Com o título de "Morreu

cafeicultura brasileira, para para a agricultura." Acres-
Lima Barreto" a Folha de '

enfrentar as crescentes con, centou que a area para o

diçêes de concorrência exís- cultivo do robusta ainda é

tentes no mercado mundial, considerável, mas ocorre o

especialmente o europeu, caso inverso em relação ao

deve cuidar urgentemente arábica.

da melhcría do seu síaterns Ainda de acôrdo com o

de colheita e preparo do Sr. Paulo Carneiro, Os pon.,

produto. Citou como exem , toe altos da cafeicultura

pia o esmêro que cerca a africana são o cuidado ex

preparação dos despolpados tremo que observam no

em Quênia, os quais obtêm plantio, nas práticas de

no mercado mundial coloca- conservação do solo e de

em importante jornal parísí- çâo total de sua produção a renovação da lavoura e na

preços compensadores. Lem , parte industrial, o preparo

orou também a necessidade esmerado dos cafés através

de se intensificarem os tra- da catacáo e do despolpa,
balhos de pesquisa para menta. "Em Quência - de

combate preventivo às pra. clarou - encontrei próxima
,g::tS do' cafeeiro, a fim de a Naírobí, uma região com

�aestro Isaac Karabtohesky, que nã-o venham a ocorrer as caracteristícas idênticas

vai gravar com a Orquestra no Brasil condições seme- das terras rõxas do Norte

de Câmera de São Paulo 1.J. lhantes à da lavoura afrL paranaense e da Mogiana,
Missa da "Coroação" de Mo- cana, devaetada por cêrca onde é cultivado exclusiva-

. . de duzentos diferentes tipos mente c arábica, cercado dezart para o filme "A Primei- •

de doenças. De sua viagem todos 011 cuidados que a

ao continente africano trou- técnica moderna possibilita

@EMAS
BOLETIM N. 8

São Paulo fez arrpla repor

tagem sôbre "A Primeira

Missa". Isto se deve "",S fíl-

magens nos estúdios ,da Vera

Cruz, onde o próprio Lima

Barreto (Nno Tonico) com

grande autenticidade ínter,

preta a morte do, referido

personagem. A noticia ga
nhou corpo, e a morte de

Lima Barreto foi noticiada

ense.

MADRIGAL RENASCEN_
TISTA
o mundialmente conhecídc

Madrtgal Renas,centista de

Belo Horizonte dirigido pelo

ra Missa".
ALTO NIVEL DE
PRODUÇÃO
Como não poderia doíxar

de ser, a Campos, Elisios oi,

nemlntográfíca e o produtor
Ferdinando de Aguiar não
mediram es'forços para dar
um alto nivel de produçat
paa "A PriJmeira Missa".
Além de uma equipe térníro,
artístíra respeitável, reco

mendacse o faMo padrão dos
estúdios da Vera Cruz e La

boratório Rex.
"A PRIMEIRA MISSA" EM
,BELO HORIZONTE
O fiime "A Primeira Missa"
vai inaugurar o magestoso
Cine Orbes, no Conjunto
Juscelino Kubitschek de' Bc
lo Horizonte. Os atores do
filme comparecerão presti ,

glande asím )�., UPC-União
dos Propagandistas Católi
cos.

ANTIGO RADIALISn
"A PRIMEIRA MISSA"
Helio Neves Cotrim, antígo

radialista de São Pàãfo,
muito popular no programa
"Novela Sertar.c'jla" da Rádio _

Cultura, onde era 'conheciéo ,

como "Baiano", aparece em
I

"A Primeira Missa" como ti
pico 'personagem de udna cí
dezinha do interior.
SEMINARISTAS NO CINEMA
Precedido por ensaiar pre

paratórios ,Q,S alunos do Se
minário Central do Ipíranga
de São Paulo, apareceram
em diversas cenas de "A Pri
meira Missa", onde cava,
lheiro Lima que interpreta o

personagem central '0.'0 fnme

quando adulto, é ordxrfado.
TERMINOU "A PRIMEIRA
MISSA"
No Seminário Central do

Ipíranga em São PauLo, Lima
Barreto "rodou" as últimas
cenas de "A Primeira Missa",
produção de Ferdinando de
Aguiar pat!;;l. a Campos Eli
sios Cine,matográfica e rea

lização de LIma Barreto. O
fiLme entra agora em fase de
sonorM.ação e edição final.

I..

MIMEOGRAFO 6EST'ETNER
Preco de "Galinha Morta"

,

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

um mimeográfo GESTETNER, modêlo 120, novíssimo

e praticamente sem uso. Imprime com perfeição milha

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

Informações nos dias úteis pelos telefones 35-79 e

37 -04. Verdadeiro negócio de ocasião.
--�- ------
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Momentos que a memória guarda partt semjn

cu. de
Cigarros
SOUZA
CRUZ

INSTITUTO D. PEDRO II
Cullural - Social

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

ses) às Escolas preparatórias de Cadetes do Exército,
Aeronáutica, Colégio Nacal, e Escola de Aviação Co
mer.cial. 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 gínásial
pelo Artigo 91. Peça informações na Livrada Anita Ga
ribaldi, ao lado da Farmácia "V-itória", na Praça 15.

,..

PROGRAMA DO MES
u u B R oT

'soirêe - desfile Bangú las Comerciários.

BELISSIMO TERREN--O
V E N DE· S' E CLUBE RECREATIVO"1.O DE JUNHO"

,CONVITEVende-se 1 (um) excelente lote de terreno, medindo
10x23,70, situado no aprazível bairro de Pedras Gran-
des, nesta Capital, no loteamento Corsini, junto à Vila A Diretoria do Clube R. "1.0 de Junho", de São José,

.

Naval. O lote é um dos melhores dêste--lotcamento e tem o prazer de convidar V. S. e Exma. Família, para a

acha-se praticamente cercado de excelentes e novissi; Soirée das Bolas, 'a realizar-se na noite do dia 29 de
mas construções, todas elas de bom acabamento. Esgoto, outubro de 1960, com início às 22,00 horas.
agua e luz. Trata-se de excelente negócio, não só para São José, 25 de outubro de 1960.
aqueles que desejam construir, como também para ap li- A DIRETORIA
cação de capital, pois a valorização é realmente espan- NOTA: � Traje obrigatório para senhoras e S3

rosa.
, nhoritas: VESTIDO DE BOLAS (pois)

Informa�ões: I?ias úteis - das 8,00 às 12,00 hO�'as I OR�UElSTRA: - Antônio Dutra
c nas 14,00 as 18,00 horas, pelo telefone 3I-!n - fora ApOR a reunião dançante, haverá ônibus para a

desse horário - telefone 34-67. Capital.

V E N D E-S E
VENDE-SE -ótíma casa sita a rua Conselheiro Mafra Flamengo Esporte' Clube (Capoeiras)

170, com bôas dependências, claras e arejadas, fôrros em C O N V 'I T E
alto relevo, soalho de tacoe com desenhos, lustres, glôbos, A diretoria do Flamengo Esporte Clube (Capoeiras)
lampadas e grande quintal. O referido imovel está no tem o prazer de convidar seus associados e simpatizan
alinhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio I tes, para O baile que fará realizar no dia 29 do corrente

lll'gente. Tratar na mesma com o proprietário a qualquer OSÁBADO) com início às 22,00 horas, em sua séde
hora, A venda é por motivo de viagem. soeiaJ. A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;�:,:�;o ,;·;;:t-;",:�, ::':'.: CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS João Morilz M
drade ). Consulta.: pela manbi no

Hospital de Caridade. 'A tarde cl8••

16,30 horas em diante 00 consui

tório. à Rua Nuna. Machaao. 17,

esquina da Tlradente. - Telet.
2766. Re,ldêncla - Rua .are
chal Gama D'Eca. n.o 141. - T.l.
1120.

DR. AYRTON UE OLI
VEIRA

DOENÇAS DO PULIUO
- TUBERCULOS. -

Conlultórlo - Rua ,..l1po

Scbmldt. 88 - Tel. 1801·

Horário: da. a ... 1ft nora.o

Re.hlêncla - ".Ul)o Sehrol'"

B.O 117.

DR. ANTONIO MUNIZ DE

. ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOG1 ..\

ORTOPEDIA
Consultório: João Plnio, 14 -

Consulta: dai 1 ó à' 17 bar ... , dl'_

rlamente. MenOR ao. 'ábadOl. R'-
8td�DCI,,: Bocalu ..

,
18�. Fon. 1714

DR. WALMOH ZOMEH
GARCIA

Diplomado pela F_cUlclado N aOIC2_
ns; de Medicina da Unlv..r.ldad.

do BruU

Ex_Interno por CQnCUNO aa •• '.r_

nldade_Elcola. (S.rVIQO do prot.

Octávlo Ro<1rlguel Llma). Ix

Interno do Serviço 118 ClrUJ'!l:l& 00

Hospital I.A.P.El.T.C. do Rio a.

Janeiro. Médico <10 HOII)I\&1 a.

Caridade e aa Maternlllaal Dr.

Carla. CorrO •.

DOENÇAS DM S.NHORAS-

PARTOS - OPKRAÇOIS
PARTO SEM DOR pelo m4\Odo

palco_profUatloo
Consultório: Rua João pinto o. 10

da. 16.00 àl 18.00 horal. AS4Inal

com bor.. marclidal. rllefoDI

30315 - RetldêDcla: Rua Glneral

Blttencourl D_ UI.

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

DR. LAURO DAURA
CLINICA ••JUL

Especialista em mol6ftlu .e .,..
nnorus • via. urlll,rl... Cura ra_

'ilcnl "'lol lntecçõe. agud.. e or,
ntcas, do aparêlbo Benito_urinário
em ambca o. ....xo.. DOIDOal ao

aplirêlho Dlge.tlvo I do .lftem.

nervoso. Borárlo: lO"" •• 11 •

2% à8 (> hora. Cou.ult6rlo:
Rua Tlradentet. 1% - 1,0 ..dar
- íCone 8246. R ..ld'DOI.: •••
Lacerda Coutinho, 11 (Ch,oare ..
Espanha - 1'011. '••1.

Dr o Hélio Peixotg
ADVOGADO

Escritório - Rua Fel1pe
Schmidt nO 37 - 20 Anttar -

Sala 4.
Residência Alametta

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 4:01.
Telefone - 2422.

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS

PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL

Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to. das 16 à3 19 horas (ao la

do da Farmácia do Canto).

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

8387. ! _.",<;(![I.

DR, HUBI GOMES

MENDOIÇA
MeDICO

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

Rua Gal. BittencoOl!\ 11. 111.

Telefone: 2651.
Con8ul�rl. :

Rua Felipe Schm.1dt a••'1.

Esq. Álvaro de C.l'YalJ•••
Horárie: '

.['las 16,00 à.s 18,00, diar1a
. 8�"'tlte exr.eto aDS sábado-

OH. NEWTON l)'AVIL"
CJlWRGIA GaRAL

Doença. ele S�nborao í'rooto-

logla - EletrlclclaOo III é<1lca

Consultório: Rua Vlclor ••1-

reUe. n.o 28 - TelefoDe 1107

Consultai: Dal I b nora. om <11&D",

Reeldâllcl .. , Fon. 8.411 li UI BIll.

n'l(!a:n�q. n 71

Angustia - Complexos - Ataques - Manias - ;
I Problemático Atetíva :e sexual :

•1 Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia - :.lnsulinaterapla - Cardlozolorapla - SonoterapIa e

I Psicoterapia. :

i Direção dos Psíquíátras - I,'DR. PERCY JOAO DE BORBA·
u%SSS%%%%S,.,..%%,.,.,..S%%%XSSS%SSSSSSSSSSS%SSSS,.

I DR. JOSlt TAVARES IRACEMA :
DR. IVAN BAST03 DE ANDRADE •

I CONSULTAS: Das 15 às 18 horas I
: Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 :
I (Praça Etelv�na Luz) • 1

.....................o······.....··�····.-I
� ;W••••••••••••••••••�

. , • r

•

:
•
•

i
de

,
Correspondentes:

IINGLATERRA BRASILIA

• ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO
• ARGENTINA SAO PAULO

I Ed. SUL AMltRICA 5°

andar.;
•

• Fones: 2198 e 2681
� �

MILITAR

Eapeclalista em moléstia. de anuI e recto

Tva tamento de hemorroidas, !Iatul... , etc.

ClRrrl.. a.na.l
CONSULTÓRIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
Ml!:TODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAt> DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'DS DE CANAL

HORARlO - 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
SERVICO DE RA'OS X

•

I{adiologistas: ORS. A. J: NÓBREGA O� oun:II:A
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve�jcula Biliar - Rin" -

'forax - Ossos - Intestino, etc.

ni�tcrosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gravtdêz) - Radiologia Pediátrica.

IlISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER!ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. õníbus à por

ta (Almte. Lamêgo) .

(lINICA SANTA CATARINA
Clinica Gerar

Doença-s Nervosas e Mentais

STUDIO JURíDICO
Mauricio dos R�l.s -- advogada

. Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

SERViÇO
INFORMAÇÕES úTEIS

CONVOCACÃO DA CLASSE DE 1942: - Segundo
já noticiamos o� ci,dadãos nat:cidos em 1942, deverão

:>el'vil' ao Exér.cito, Marinha ou Aeronáutica, no próximo
ano de 1.961.

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

quanto antes, no 14.0 B. C. ou na 16.a C. R.
- Procurando difundir estas informações, visamos

o conhecimento da Lei do Serviço Militar em seus pon

tos principais, dos quais o fundamental é o artigo 140, í

cujo resumo é o seguinte:
I

Artigo 140 - Nenhum brasileiro, entre 17 e 45

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

Empêsas Oficiais, etc.
d) - assinar qualquerrontrato 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 FÓRÇAIS AR

MADAS, Ê O TEU MAIS NOBRE DEVER CíVICO.

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

próximo dia 29 de outubro, uma soil'ée em benefício da

quela ISociedade Beneficente.
Para o acontecimento, foi especialmente convidada

a cantora Ana Lúcia, artista exclusiva das gravações
Chanteclel'.

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO! CONfI(CIOHA·!( OUA1OUE� npo

O( CHAVI

Rua: frlntllU lolenllno. n.' 28

"A SOBERANA" PRAÇ" li DE NOVEMBRO - aSQUINA
aUA FELlPll 8CIDIIDT

I'U.lAL "A SABIRANA" DISTRITO DO J:Sr'::.lTO - CANTO
.---------------------------------------------

APRENDA· INSLES
com o Prof. Mr. 'Edward Sreen

à rua Tenente Silveira,,42
PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇOES

A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
.R.EGISTRO NY 167 - C.R.E.A. 10.a REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 <Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

E. VIE'GASc. ORLE

Advogado
ED ZAHIA. :!o ANDAR TELEFONE, 2248

----------------------------------��.-----

• l\RQUITETONICO
• TOPOORAFICO
• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TIMBRES,

Escritório de Advocacia
RUIi Felipe SChmldt, 14 - 2.0 andar - Florlanópolla
Dr. Acácio Garlbaldi S. Tb1ago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Ev1Jásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas c1veIs, comercIais, cr1mi
nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven·

da de Imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran
ças - Contabilidade: escritas, balanços. ant\1lse.· � tlerlcl..

rnfT{ H(.:\ "O ssrAOO" L rDA

t:Lua Conaelh.lr. Irllrra.. 110
I'clclone 3022 - C\u. Postal 189

Kndn�ço Telt'ICritCico ESTADO

UIR.TOR
Klot.� .. de Arrllda Ramol

(. Ii: H E-iii TI

1)0::11011'''' Fernandea de AQulao

a.nA'rORIS
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - Andrf

Nilo Tadasco - Pedro Paulo MachaQo - Zury Macb.

do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABOHADORIS
Prof. K:,rrelro!! Filho -- Dr. Oswaldo Rodríguej, Cabral
- Dr. Akides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

�r()f. Ot hon d'Eçll - Major Ildefonso Juvenaj - Prof,

Manoelito ele Orne lla s - Dr. Mitton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Waltel
Lange - Dr. A('yr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doraléc io Soares - Dr. Fontoura Rcy - limar Carvalhe
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges -- Lázaro Bartolomeu.

p (J H I. I (' I n A n •
Vlrg1l10 0111Osmar A. sctinndweim - Aldo Fernandes

- Ivo P'rptuoso.
tt • J' K I � • N T A PI T •

It�pr..�ntaç6ea A. S. Lal'a L�.

U 10: -- Ku. Hen••ol Oa.t•• n - ... ' ••e,

1'.1. !JUI.
.. Ploul .. HUI> Vitória �1)7 - ....... , n -

T�1. .i-8''''

W.fr�lç4P 'hle,rUico d. UNIT.U PR.SS W-p,

AGENTES • COllaxSPOi-lD.NTI�
,. T.dol ...unJdpio. r '-tANTA CAtARINA

ANUPiC_JI
Ih41•• I, \ c-oalr.'., d••cord. c•• Ia taMJa •• "t,.r

ASSINATURA :\NtJ AL CR$ 600.00

.A direção não sr respcusabiliza pelos
.)" f'ltO:-: emitidos rios artizos assinados.

L O T E S
Com grande racllldade de pagamento, vende-se lo.

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Llnhares, pró-
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir Bua

casa, Imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 30� -

"'one 2391 e 3426.

SALAS NO (ENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

Serv indo especialmente para Escritórios, Gabinetes

Dentário, Consultório, Fotografo. etc" Sito à Rua

João Pinto 9 - Sobrado .

Trata/ à Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar ou pelo
Telefone: 3756.

DR. SAMUEL FOINSECA
CIRURGIÃO - DENl'ISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidade

BORDEN AIROTOR S. S. WHITE
ConsultóriO e Residência:

I{ua .J erônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2226

Exclusivamente com horas marcadas

,A V I S O
Dr. Cuerreiro da Fonseca, especialista em ólbos -

OUlidos - Nariz e Garganta tem a ,;atisfação de comu

nicar aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua cli

nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

� o momcnto cstá cm estudos de sua especialidade
CIl) CUR ITIBA, Onde está atendendo seus clientes em

seu conslIltório. silO a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON

.1�·\"T(). :207 - EUIPiClG JOÃO ALFRl!;OO CURITIBA

i

J'fii<'''"'"t''o-
•

.

Rápido �'BARRIGA VERDErr SIA

Transporte de (argas
x x x

Em Organização
TI'1Ifcgu .\lÚtllll com o "Transportes Osni" e

"Transa I'cn Transportes Hodoviál'ios"

Matriz
FLORIANOPOLIS

F1l1al
SAO PAULO

Rua Anhála n. 740
Telefone: 52_74-711

AgênCia - SAO PAULO
Rua Itarlrí n. 61
Telefone: 9-37-84
End. Te!. TRANSVERDE

Rúa Fco.u Tolentino D. 11

Telefone: 34_90

Caixa Postal n. 511
End. Te!. TRANSVERDE

Agência
RIO DE JANEmO
Rua Carmo Neto n. 99
Telefones:
32-17-33 e 32-17-37

End. Te!. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (FlUal)
CRIClUMA
ARARANGUA

Atendemos lIS seguintes praças: Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Palhcrça, Aririú, Santo
Amaro da Imperat.riz, Bom Reliro, Urubici, São Joa
Quim, Pau�o Lopes, Imbiluba, Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Araraniluá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

Otoni. Teresópolis, Nanuqve e Pôrto Alelre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o [nsino ferrovíario no BRASil
Participando da Feira In. resultado do acôrdo entre o

ternacional de Material Fer- SENAI e a RFFSA, celebr��
rovíárío que no p.arque IbL do há spenas 17 meses, J,a

!-

1 f treinados no PaIS
rapuera em Sao Pau o, o oram

. .

SENAI apresentou no refe- 1779 operários, tecmcos. e

. . heíros e no extenor
rido cert.ame, um ínteres, enge;n '. .

sante =stand'' de divulgação (nos EE.U?. da A�:enca do

t
' ,T 'te '" 'Mexlco) cer ca de 66

1·Ilstitucional referen e as "OI � ,

t' .

r tae en re enge-
realizacões daquela entida- especta IS a�: .

.

-. -

d trí I no rheiros e tecmcos de nível
de do enSIno ln us na ' ,

. ,

d E· Ferrovia médio, atendendo-se, assim,
campo o nsmo •

.. d ,-

. do SENAI que ,1S neceSSIdades as ernpre-
no. A mostra

. ferroviárias brasileiras
foi muito apreCIada pelos cas

C essa jue se acham subordinadas
participantes do on?f
Ferroviário InternaCIOnal L RFFSA. Revelou-se, ainda

.

que vem de se realizar no que o SENAI, através de ór

País reune dados de grande �ão especializado no ensino

ínüerêese público e, ate�t�, ferroviário, sediado em São

mais uma vez, as magnití- 'aula, atendeu, naquele se,

cas realizações daquela íns, ar, exclusivamente, até
_
..

t.ituicão no campo do ensino 1959, cêrca de 42.780 matrí

que vem ministrando aos 'ulas e 18.948 habilitados

aprendizes da Indústria Na- :m Cursos de Formação e de

cional, no qual se inclui o p3�'Ic:çaamel1to, para me.

transporte ferroviário. Um .ores aprendizes e adultos

doe aspectos da mostra re, Je diferentes níveis das

feridlk revela que como; rlo�sas principais ferrovias. i

" F�ORIANóPOLIS, .Sábado 29 de Outubro de 1%0
..----.� ---------��---�--

_., "I --

� '�%%��\%'\.\\'%��.s�,�\%"%%,,,�\�,
HOJE, Enlace Matrimonial do Sr. Hilde- O DISTINTO casal Sr. e Sra. Dr. Ledo
brando Alves dos Santos, com a srta. (Maria Ligia) Leite, estão de parabens pe,
Juça Silveira, na Capela do Divino Espí ,

lo nascimento de um robusto garoto, na
rito Santo, às 10 horas. maternídade Carlos Corrêa, quínta-feírs

p. passada, que recebeu o nome de LEDO
Felicidades ...O LIRA T. C., apresentará hoje, às 19,30

horas o comentado Disco Dance. Afl mis
ses elegantes Disco Dance: Rosita Olíveí,
ra e Carmem Rosa Caldas, estarão pre-
sentes.

.

I

AMANHÃ, apresentarei outra era. na lista
das TREZÉ Mais Elegantes de santa os;
tarina.

"AZ DE OURO", eorteará hoje, no Disco
Dance, um longvplayer e patrocinará o

- programa musical.

\

DR. A'LVARO DE CARVALHO
Comunica aos seus'clientes e amigos que seguindo

para o URUGUAY e ARGENTINA onde fará cu.rs�s de

aperfeiçoamento na especia,lida.d�,. 11?S Hospitais de

Montevidéo e Buenos Aires so rermcrara sua clin ica de

crianças em dezembro depois do dia 10.
--------------�--------------------------.

�

r---'
h

1\
i

\

\ /
/
-

/

'IN. 1.. pus.

HELOISA H. Zaniolo de Carvalho, Miss
Brotinho do Lira T. C. de 1959, entregará
a faixa para a de 1960, no próximo dia 12
de novembro."""�<;'�l-'L""

....��
ANA LUCIA, cantora conterrânea, abrl
lhantará hoje, a Soirée no "Doze de

Agosto, em benefício da Sociedade Amparo
a Velhice.

MARIA Perpétua Silvestre, festejou o seu
15.0 aniversário, na quínta-feíra p. P. no

Querência Palace Hotel. A festinha foi
movimentada.I

. A SRA. Elza Gama D'Eça, dinâmica Pre.,
sídent., da Sociedade Amparo a Velhice,
com. os membros da Diretoria da mesma

marcarão grande sucesso na soirée de
hoje, do Doze de Agôsto,

"RADAR SOCIETY", será a revieta social,
que lançarei no próximo dia 25.

MISS Elegante Disco Dance da Semana,
eerá escolhida hoje, na discutida reunião
social dançante do Clube da Colina.

AGRADEÇO as referências a meu res,

peito, feitas pela senhorita Magali Marga
rida Ramos Krieger, numa entrevista com
a Rádio "Araguaia" e "O Município" de
Brusque, coluna de "LI" do dia 22-X-60.

O TRAJE para o Disco Dance, é "esporti
vo". AMANHÃ, será escolhida no Doze de

Ag09tO, Miss Bangú do Comércio.
A CIDADE, aguarda. com espectativa 3,

apresentação de Tony e Cely Campelo, no
próximo dia 12 de novembro.

O COLUNISTA, enviará' credênciais para
os Clubes do int.erior, a fim de escolherem
as garotas "Radar".

NO GALERA Clube, acontecerá hoje um

baile patrocinado pela Diretoria do Bo;
caiuva E. C.

NA FARMÁCIA Catarinense,
a exposição de fotografias das
do Lira T.C., de 1960c

observa-se
debutantes-

I

O CARAVANA F.C.R., marcou para hoje,
uma grande "soirée", na qual haverá a

primeira apuração para a escolha da
Rainha do Clube.

NO PRÓXIMO dia seis, domingo, será
inaugurado o Oscar Palace Hotel. O colu,
nista fará a cobertura desta cerimônia
Agradeço o convite.(

O FLAMENGO E. C., oferecerá hoje, um

baile para os associados e aos convidados,
à partir das 22 horas.

L'ACY Palumbo, garota "Radar" de "'0
Estado" fará aniversário no próxírnr

c '�r i - dia 10 ..

O "1.0 DE Junho" de São José, fará reali�
zar hoje) a "'Soirée das Bolas". rVETE. Marli Appel, foi incluida na lista

doe TreZe Brotinhos Mais Elegantes de
Santa Catarina, representant., de Brus-

,

A CASA Camargo, alfaiataria e loja, é o

ponto dos Cavalheiros Elegantes,

r-iNSINO
A VENDA N� I

BANCAS
-

-OE JORNAIS

E REVISTAS

Sindicato dos ,Trabalhadores na Indústria de Construção'l� Civil de Florianópo tis, São José, Palhoça e Biguaçú :

Relacão dos Associados Aptos Para Votar I
,

N° ORDEM ELEITORES NO MATRiCULA
11 -- Antônio Job d� Miranda , , .

2 -- Antonio Calisto de Souza . , . , .

3 -- Arnoldo For_Hamp " . , .

4 -- Arnaldo Natividade Pedsta ' , .

6 -- Emiliano Peixoto .

6 -,-- Hercilio Wagner , , .

7 -- Joel Martins .

8 - João Verzola , ,
.

9 - José Elizeu da Silva .

10 -- .João da Silva Pinheiro .

11 - Leovergildo Luiz da Silva - .

12 - Marioel Alves Ribeiro , .

13 -- Orlando Peixoto' ',' , .

14 - Teodoro Joaquim Machado .

15 - Valdir Izaltino Vieira .

2

6

7

15
16

18

20

24
30

31
34
.

35

38

40

16 -- Alvaro de Souza Dias , ,............. 46

17 - João Maria da Silva ,............. Q_4
18 -- Ademar Chaves ,................ 56

19 - Orlando Osório de Farias ,................ 57

20 -- Pedro Lourenço Regis , , .. ,......
63

21 -- Moacir Tiago da Silva .. , .. ,..................... 78

22 -- Osvaldo Ramos '.. 195

23 -- José Francisco 'Ramos .. ,.........................
252

25 -- Jóvita André da Silva 138

26 -- Vidalvino Francisco da Rosa ,................. 102

27 -- Antonio Francisco da Rosa 139

28 -- Getulio Elizeu da Silva 152

29 -- Gene9io Teodoro Machado 21-5

30 -- Norberto Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 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 Noronha 151
38 - Adalberto Mackoviesck 10
39 - Manoel Goljçalves de Lima ,...... 66

Florianópolis, 26 de Outubro de 1960

Alvaro de Souza Dias -- Tesoureiro

que.

Livros Mais Vendidos Em São Paulo
. 1 - Quarto de Despejo --

ICarolina Maria de Jesus (1)
2 - Gabriela, Cravo e Ca,

nela - Jorge Arriado (2)
3 - O Colecionador de Mi

nutos -- Paulo Bonftm
4 - O Retrato - Osvaldo

PetlJ.lva (3)
5 - Depois ·:a Política

Gilberto Amadg, (4)
Estrangeiros

1 - Furacão Sôbre Cuba
- Jean.Paul Sartre (1)

2 - Memórias -- Mareclial
Montgomery

3 - Ben_Hur - Lewis
Wallacc
4-0

Confins", de Mário Fralme

rio; "Maria de CadaCPôrto",
d.e Moacir C; Lopes; "Café na

Cama", :e Marcos Rey. e "Os
Guerreiros", de HernarÍi Do
nato; Estra'ngeiras - "O
Mundo de Suzie Wong", de

'Richard Mason; "Mêda à

Liberda::e", de Erich Fro'mm
(5);; "Lad,y Blamilton" a; Di.
vina Dama", de F-. W. Ke

nuon; "Crepúsculo e um Ro

mance" de Graham: Green-e
,

(3); "A Juventude Descobre
o Amor", ele L, R. Duval;
"q Garoto era um. Assas.sl

no", de
-

Çaryl Chessmann;
"Quem perc:e Ganha", de
"O Segundo 'Sexo", de Simo.
ne de Beauvoir; "Deuses e

Heróis", de George Baker;
"O Velho c o Mar", de Ernest

Hemi'n'g�f.a�; e "O Obelisco
Negro", de Erich Maria Re

marque.

EDITAL

A'tomo - Fritz
Kahn

5 - Agente Confidencial
- Graham Greene

Outlb-s obras, logo 'a se_

guir classificadas: Nacio
nais - "Laços de Família",
de Clarice LÍspector, "João
Classe Média", de Macedo
Dantais (5); "Getúlio Var,gas,
meu pai", de Alzira Vlargas
do Amara! Peixoto; "Bola de

Luz", de Cid Franco; "A Pesquisa realiza)!!a na Ca
Amazônia e a Cobiça Inter- pital de São Paulo, no perío_
nacional", i!:!€ A. C. F. Reis; do de 7 a 14 de outubro de
"Os Filósofos" de J. Hercu· 1960 pelo Serviço de Im.

lano Pires; "Os Guaxos", de

I
pren's.a clã· Câmara Brasilei.

Barbosa Les-sa; "Vila dos ra do Livro.

r
( * ) Posição na

passada.
semana

JUIZO DE DIREITO DA 4.a
VARA DA COMARCA DE

FLORIANóPOLIS.

doe para acompanharem' os
termos da presente ação de
usucapião, depois da termi
nação do prazo dos editais,
nos termos do artigo 455 do
Código de Processo Civil, por
meio da qual deverá ser re

conhecido e declarado o do.
minio do Suplicante sobre o

aludido terreno, ficando cí
tadoe, ainda, para no prazo
legal apresentarem a contes
tacão e para seguirem a cau,

sa até final sentença, sob as

penas da lei. Da-se a pre
sente o valor de Cr$ 2.100,00
(dois mil e cem cruzeiros),
para o fim de determinação
da alçada. Prote9ta.se pro
var o alegado com os depoi
mentos dos interessados, vis
torias, Exames, pericias, tes,

l?AZ SABER aos que o pre- temunhas, e por todoe os de
sente edital de citação com mais generos de provas em

o prazo de trinta dias, virem direito permitidas. D. e A.
ou deles conhecimento tive. esta com os inclusos doeu
rem, que, por parte de TEO- menta. P. Deferimento. FIo.
FILO ROLDÃO DOS SAN. rianópolis, 9 de dezembro de
TOS, na ação de usucapião 1959. (assinado) Franciaco
em que requerem perante es- de Assis. RóI de testemu
te Juizo, lhe foi dirigido a nhas: 1.a Antonio Francisco
peticão do teôr seguinte: Ex. Martins, brasileiro, casado,
lentísalmo Senhor Doutor lavrador, domiciliado e resí
Juiz de Direito da 4.a Vara. dente no Ribeirão da Ilha,
TEOFILO ROLDÃO DOS neeta Capital. 2.a - Adelino
SANTOS, brasileiro, casado, José Gonçalves, casado, pro.
carpinteiro, domiciliado e re- tessor aposentado, domicília
sidentj, no município de Pa; do e residente no Saco dos
lhoça, por seu advogado in- Limões, nesta Capital. Esta
fra-assinado, inscrito sob nu, vam estampilha eetaduaís no
mero 426 na Ordem dos Ad-

J
valor de Cr$ 6,00, inclusive a

vogados do Brasil Secção de respectiva taxa de saude pu,
Santa Catarina, domiciliado blica estadual. Em a dita pe-
e reeídent., nesta Capital on•. tição foi proferido o seguín- .

de mantem seu escritório à te despacho. A. à conclusão.
rua Deodoro numero 3, vem,' Florlanópolls, 10 de dezem,
mui, respeitosamente, expõr e bro de .1959. (assinado) Ma
requerer a Vossa Excelencia noel Barbosa de Lacerda.
) seguinte: 1.0 Que, há mais subíndo oe autos-à conclusão
de trinta (30) anos, possui foi proferido o seguinte des
por si (' 92US antecessores, pacho: Designe o senhor Es,
continua e pacíficamente, crívão dia e hora para a jus
possui o Suplicante como tírícaçâo, cientes os interes
seu, no lugar Ribeirão da sádos 8 o doutor 4.° Premo;
Ilha no Município de Flo- tal' Publico. Florianópolis,
rianópolis, sem interrupção, aos 12 de dezembro de 1959.
nem oposição de pessôa algu, (assinado) Manoel Barbosa
ma, um t.erreno, medindo de Lacerda, SENTENÇA: Vis
trinta (30) metros de frente tos, etc., Homologo por sen

que a faz em terras de Ma�. tença a justificação da pos,
rinha; (trinta) metros na se, efetuada por Teofilo Rol
linha de fundou, que os faz dão dos Santos para qUe a
na estrada geral, digo, na mesma aurta seus legais e
Estrada Pública, sul, onde juridicos efeitos. Proceda-se
mede 120 (cento e vinte) a citação, por mandado" dos
metros com terras de Manoel confiantes do imóvel descri.
Líno Vieira e de outro lado to na, inicial de folhas, assim
norte, onde mede igualmen; como o Diretor do Serviço do
te 120 (cento e vínte) metros Patrimônio da União e do
com terras. de Serafim Do- doutor 4.° Promotor Publico,
mingues Martins; 2.0 - Que, e, por edital, com o prazo de
acrescentada a pOSSe do Su; trinta (30) dias, publicado
plicante àe. de seus anteces- tres '(3). vezes em um dos [or
�Qres, todas continuas e pa- nais dessa Capital e uma vez

�íficas, sobre o aludido írnó- no Diário Oficial do Estado,
'el, esta datará de mais de os interessados incertos, pa
incoenta J50) unos; 3.0) - 'ra, no prazo de dez (10) dias,
Ma,', embora a possuindo, I a partir da ciência da cíta
mansa e pacificamente, com ção, querendo, contestar a
), "anímus sibi habiendi" acão. Custas a final. P.R.I.
por mais de trinta (30) anos; FÍorianópolis, 13 de setembro
não, tem o Suplicante qual. de 1960. (assinado) Tycho
quer título formal, daí pre- Brahe Fernandes Neto. E,
tender legitimar a sua posse, para que chegue ao conheci
nos termos do artigo 550 do 'ment.o de todos mandei ex

Código Civil; para dito fim
I
pedir o presente edital de ci;

requer a designação do dia e tacão que será fixado no lu
hora e lugar, para a justifi- gar de costume e publicado
cação exigida pelo artigo 455 na forma da lei. Dado e pas
do Código de Processo Civil, sado nesta cidade de Floria.
na qual deverão ser inquiri. nópoli�', aos quinZe dias do
das as testemunhas do róI mês de se�mbro do ano de
abaixo. Requer, outrossim de- mil novecentos e sessenta.
pois de feita a justificação, Eu, ViniGius Gonzaga, Escri·
a citação pessoal dos men- vão, o subscrevi. (assinado)
cionados conf.rontantes, resi. Tycho Bral,1e Bernande9 Ne
dentes nas vizinhancas do to - Juiz Substituto em exer

imovel, bem como do i'epre- cicio na 4.a Vara.
sentante do Ministério PÚ
blico e do Dominio da União
e por editais de trinta dias
os interessados incertos, to.

LOTE
Vende.se ótimo lote, sito à rua Urbano Salles,
área 400 m2. Informações Edifício Montepio,
3.° andar sala 305 ....." fones 291 - 3426.

Edital de Citação com o
Prazo de (30) Dias

EDITAL

O Doutor TYCHO BRA_
HE FERNANDES NETO,
Juiz SubEltituto da 6.a
Circunscrição Judiciá
ria, em exercício do
cargo de Juiz de Direi.
to da 4.a Vara - Feitos
da Fazenda Pública da
Comarca de Florianópo •

lis, Capital do Estado
de santa Catarina, na
rorma da lei, etc.

Confere com o original.
O Escrivão

.

Vinicius Gonzaga

( U R S_·O

.GRATUITO DE TAQUIGRAFIA

Por Correspondência
o INSTITUTO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA, em

penhado na campanha de difusão da taquigrafia bra
sileira, abriu inscrições ao seu curso por correspOll.
dênci'a, através de 12 lições. Es:creva hoje meS1110,
dandO nome e enderêço, para a Caixa postal n. 2500
ou n.o 8600, São Paulo.

APEDITIVOS
�USIC"A DOS
DIAIMM'ENTE [)Aõ /9ASP3N8,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Concentra�ã'o Rural �e florianó�olis
instalação solene, ontem, no auditório da FARESC Fa

laram varios oradores destacando a importância do conclave
_. As bôas vindas a Florianópolis e a palavra do' presidente
Clodorico Moreira - Ires Meimberg no comando do impor-
tante certame.
Com a presença de re,

presentante do Governa
dor do E"�tado e dos pre,
sidentes das Federacões
de Associações Rurais 'das
regiões centro e sul do
paíe; instalou_se ontem no
salão nobre da FARESC a

Concentração Rural de
Floríanópojís, sob o patro,
cinio da Confederacão Ru-
ral Brasileira.

'

o sr. Clodorico Moreira,
presidente da enttdads, lo ,

cal, deu as bôas vindas
aos ruralístaa, tendo o sr.
Bento Machado Lobo, pre
sidente da Federação de
Mato Grosso agradecido a

hospedagem e apresentado
congratulações e louvores
à CRB pela oportunidade
da iniciativa.
O sr. Irís Meímberg, pre,

sídent., da entidade de
cúpula da claese rural do

)'
/

�
.''ii ."

Regem-se, os tarefeiros a serviço do Estado,
pela legislação trabalhista. S,e h'abalham dois ou

três anos, ao concluirem -sua tl!refa recebem dois ou

três meses de salário, .como indenização.
Os geniais deputa.dos da UDN, para disfarçarem

os ,esc.ândalos da proteção aos grandes, ende11deram
de efetivai' os tarefeiros!!!

Essa efetivação começa por contrariar a pró
pria definição gràmatical desses trabalhadores por

tarefa. E como agride frontalmente dispositivo
constitucional expresso, de nada e em nada a.pl'O
veita aos' tarefeiros. Muito ao contrário: PREJUDI
CÁ-OS! Deixando oe ser tarefeir0 para ser servidor

c.omum, sem garantias de estabilidade - na forma

do art. 190 da Constituição - êsse servidor pode
ser dispensado sem indenização, porque não mais

se rege ,pelas leis trabalhistas!
Como se vê, os tarefeirõs estüo sendo massa de

manobra para que os grandes' se 'defendam! Estão
sendo prejudicados pela bati,cada udenista., que os -

usa para justificar enormes e .ileg·ais ·proteções. que
quer dar aos maiorais!

':' *

l(.

Mas, Celso Ramos já disse que seu go'verno 'Vai

preci�ar 'muito dos tarefeiros. E não vai }H'ecisar
desses GRANDES, porque foi com eles que o Estado

parou.
ÜS tarefeiros sabem disso, sabem que 'produ

zem, sabem que quanto mais o govêrno trabalha,r,
mais necessários ,serão. E por isso estáo absoluta
mente tranquilos. üs indócéis são os;GRAUDOS, que
-sonham com escritórios carnavalescos no Rio ...

onde Santa Catarina não tem interêsse alg'um a pos-

tülar desde que a Capital é Brasília'

país expôs os fins do con

clave, assinalando que a

essas concentrações, a que
chamaria de reuniões de
cúpula, deverão suceder
outrae, municipais, a fim
de interessar diretamente
o rurícola na vida associa;
tiva, pois. a Associação Ru
ral deVe assumir não so,

mente o papel de cuidar
dos interesses técnicos e

economicos da classe, mas,
principalmente, visar ao

beneficio do homem da
gleba, inteiramente aban-.
donado até aqui, numa

ação de recuperação cada
. vez mais necessária.

OS DEBATES
Após o encerramento da

seesão
'

de instalação, logo
a seguir iniciava-Se a pri
meira sessão plenária, de,
batendo-se o programa de
trabalho da Campanha de
Des�nvolvimento e Assis
tencía ao Aseocíatívísmo
Rural, a cargo do oonve,
nio SSR/CRB, em face da
situacão de cada Federa,
cão, Conduzindo os traba
lhos, falou o sr. Iris Meím
berg sobre a necessidade
da dinamízacão das As,
socíacõee Ruraís, que de.
verão' ser visitadas, dora
vante, por funcionários es

pecializados das Federa.
ções, em cada Estad.o, com

a íncumbencía de instruir
e orientar o runcíonamen,
to das entídadea agríco
las. Por esse processo'
acentuou o sr. Irís Meím
berg - teremos contribui,
d o para o maior entrosa,
mente entre Federações e

Associações Rurais, que
não deverão se- constituir
em departamento estan
que.s mas irmanados de
tal forma que possibitem
um funcionamento unifor
me. Com isso lucrarão os

Iavradoree dos mais dís;
tantes rincões, que pas;
sarão a ter assistidos dire
tamente por' suas Associa
cões- Rurais que, por sua

vez, colocarão as Federa;
ções perf.eitamente a par
dos problemas qUe afh.,

gem seus associados.
O tema, desde logo, des

pertou a atenção do ple
nário. O sr. Prancíeco
Schwarz, da representação

. do Espirita Santo, foi c

urimeil'o delegado a inter_
vir no assunto, manifes_
tando o seu entusiasmo
pelas providencias sugeri
da[' pelo .S;:. Iris Meim
berg. Seguiu.se com a pa.
lavra o sr. Josaphat Ma
cedo, presidente da Fede
ração de Minas Gerais,
que tambem manifestou
seu pont.o \te vista a res_

peito do assunto. O aú_

sunto prolollgou-,se ]:lOr to
da a parte da manhã,
quando se encerraram os

trabalhos da primeira ses_
são plenária.
Jlt na parte da tarde

iniciavam_Se os. debatei.:
com a realização da se-

. gunda. sessão plenária em

que o. assunto
.

tambem
prendeu a atenção dos
,c.ongressista[!. Trtttou -se
dos Nucleos e Distritos Ru_
rais, tema atraent.e por
excelencia. para quem, co

mo os homens do campo,
depende da� 01'ganizaçõe2
de classe.
ENCERRAMENTO HOJE
C.om a realização da ter

ceira sessão plenária, em

que se ,discutirão as con

clusões dos prOblemas a_

premmt.ados
\
ao congresso

<nlralista, encerrar _se�á
ainda hoje a Concentração
Rural de Florianópolis,
devendo regressar aos seus

Esta:dos, a partir de ama

nhã; os delegados que de_
la participaram.

pas de consclen,cia que norteiam as

sua ban2adas "carnEiras", ou lidera
das.

De qualquer forma. a resposta não

E estêve à altura da Nota'-repúdio . doSILVEIRA L NZI
Comerciários. Não adianta o govêrno

. Os protestos enviados por UnTa en- d' d 'b't
tl'dade de classe, ao lídel' do !!ovêrno na pagar em la os seus :e 1 os para ,com

, - certas firmas. O que a Nota-telegramaAssembléia Legislativa, veem reafir-
salienta, vai além dos interêsses da elas'

mar o que di�semos em nosso a�,tigo �e se; chega jimto aos rlamores pO:JUlares,ontem .. A vahda,de daquela dehheraç_ao das manifestacões freTais, ,contrárias as
classista, seja pela sua representaçao, "marmeladas'" desavergonhadas, que
seja pelo o que foi msel'i�o no seu cOn-

lambuzam o recinto da Assembléia Le
texto é inegável. A medIda estava co-

gislativa.locad'a justamente dentro d�s l!0ssas A reslPosta .do deputado"líder, foiprevisões e das nossas advertencla's. A , .

classe dos comerciários, manifestou, mais uma prOva de Que êle propno, sen

de forma patente, o seu repú.diq l?e�os. te 'sob os seus ombros, o pêso enorme

d::svairos das bancadas ma]ontanas d� Projetos maliciosos e onerosos .[:!ara
do Legislativo eatarÍnense. erário público, que foram defendl�os

Não nos' alvorüramos aquí como sem convicção ou justificação conVll1·

advoD'ados daquêles bravos. Mas, tão Gente. Os Projetos, enfim, passa-ram, es

some�te nos deter0mos na análise da tão passando, ou passarão, somente pt!r
resposta' do. !íder do. govêrno, na ,carta" que ,o governismo detêm a.maioria le'gls·
reRPosta, ahas, IpublIcada ontem em um lativa. No entanto. isto não deu, .não

matutino da Capital. está dando e não lhes dará, as aprova-

Em primeiro lugar, notamos a dese- cões dos qlie pensam no futuro do nosso

IW"ância do narlamentar; os seus rom- Estado nas que desejam 'melhores con

Ip��;t2S de l'epygnâni i.a e desaprêço �e- dicões'e melhor ambiência, para a exe

la i'1anifestaça? aU,nda de _um org�o .cuçâo, da grande �lat�foFma dt!s �ll:ndi
de classe. legítImo. forte e dl.gno de to- datas eleitos. O propno hder-mlsslvista,
das. as consideràções. declarou na Assemblfia, que o atual go-

Notrânos também, o vazio da res- vêrno', por interr'1édio de suas bancadas,
posta, sem substân.cia, sem fôrça de ar- está indo ao encontro da ,plataforma do

gumentaçào ou COIsa que o val�3:. No- futuro governador Celso Ramos.

tamos,
. principalmente, o esplr�to de Êles não têm l,'ais ideais, estão obnu·

"vendetta", muito (emum e p�'Op�lO ��,s bilados. Precisam se agarrar ao proQ'ra"
lanterneiros da "eterna vigllancia, ma de Celso para terminarem o govêrno,
C1Stig�1do.:l, pelos seus pec__ados em, �o· A resposta do líder, tallLtém está na

missão ou omissão. O tom de descredlto mesma base; diante dos procedimentos,
que o ilustre líder ten�ou fori�I�lar em a mentes obnubilaram-se, turvaram-se.

SAl! documento o rarater pohbco que Por' isto, a resposta saiu fraquinha ...
� i c 1J1'OUI1'Ou elar, j u s��:;:.:'Í:.:c:.:a::r.:a:.:m:.::........a__s_e_u.l_

-

__f_'r_·a_q_l_Ji_n_h_a_. :------::;:;--�-......�-'----.
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Com
.

a Policia Militar
DEPUTADO M,ARIO BRUSA (ARAME FARPADO) PROPÕE NA ASSEMB-LEIA
LEGISLATIVA SUBSTITUTIVO CON'FIGll!ADO NOS NUM'EROS ABAíxo:

PROPOSTA GOViERNO MARIO BRUSA SUBSTITUTIVO

ANO' 1960
ANO 1961

PARA MAI'S .

SUBSTITUTIVO MARIO BRUSA
� 38 e seus artigos da
Constituicão Estadual e

Lei de 'Segurança Nacio
nal.
A seguir, o projeto �oi

retirado da Ordem do DIa,
tendo em vista a emenda
apresentada pelo deputado
Delarriar Vieira, criando
um cargo de tenente co-

ronel farmaceutico.·
.

.

'4If4lf

��=üii·iTIõl�i·
..

"'·'·�����r�ii�i��i�1
.

. encheu de opróbrio duran,
A fúri� como

.. �e. entregam, nes�e .

f im de te tanto tempo, haveria de
Govêrno os atrabiliários e irresponsaveis ditos proceder como está prece-
representantes do .povo na bancada udenista, dendo: rir na face do Po,
,;01' intermédio de seu lide!', à prática de atos vo do povo sem acesso

�

incompatíveis com a moral política, leva-nos à para apedrejá-lo, como é
'triste convicção de que, longe de estarmos em feito nos circos quando se
franca ascendência de arrradureci.uento demo- quer correr do picadeiro
(Tático, mais disto nos apartamos e, fugimos. os palhaços imorai�:Se, por um lado, alguns se .entr.egam a evang'e- Bem haja a legíão da

.

iização das massas, com o iutuito nobre de es- reelstêncía à demolição, ao
cla recê-I as e

. fortificá -las nas suas crenças entulho, ao, atravanca,
partidárias, levando-as a que as encarem como mento à destruição, ao
uma parcela das instituições b,ásicas da socie- esbulh�, à dilapidação.
dade, outros procuram anular esses esforços e Também à molecagem, ao
essas tentativas com atitudes completamente inescrupuloso, à pirataria,
opostas. As provas aí estão. Os exemplos tam- à imoralidade. Ela encar-
bém, Enquanto, em Brasília. as bancadas pes- na, neste ocaso sem côres,
sedistas da Câmara e do Senado, em. encontr.o .

ele uma situação em der,
recente, deliberam, entre outras medidas, dei- rocada, a escola dos velhos
xar a revisão da Lei do Inqu il inato P<l:l'r. o fu-

.

tempoe, dos passados tem-
turo Covêrn o, conforme desejos mamfestados pos da Vergonha e da in •

pelo sr. Jânio Quadros, auiu, quando supunha- flexibilidade ante os .sor-
mos - ingênuos, que somos - nao mais haver tilégios das fortunas, tan,
lugares Ipara indecorosos, aqui n.o' nosst! Estado, to mais corruptas, quanto
os f'atos ,corroboram' o que acima. afirmamos, mais cerruptoras,
pois as fôrças contrárias às bôas norma� parti- x x x
dárias estão a encher de espanto e de tr-isteza a Estamos a ouvir,
opinião pública. doe longes da nossa infân-

Sente-se, no gesto das bancadas oposicio- cia, um ruido de forja e o
nistas, .acirna registrado, o espírito de um pas- som estridente de uma
sado ilustre, dentro do oual se fixaram na mais bigorna, tangida por ví,
alta extiI'ipe, as inapa,gáveis figuras de Lauro goros.o malho; na modrela-
Mnller, Seabra, Paula Ramos,' Nilo Peçanha e

'

gem de uma tradição de
4 tantos e tantos oub:os, SÔbi'€ o qual hoje tripu- fl-enra, -4}U€ se desejaria

. � diam verdadeiros desertores ;do escrúpulo e indestrutível pelo tempo e

t2 ausentes da dignidade. muito mais c.onsagrada
U Em m.omento de rara ra moral, foi destruido. pelos qUe a devem respei_

felicidade, o edifício onde Porque aquelas .ogivas, que t.ar, lapidando-a e dela
vagavam as recórdações lhes guardavam, como uni honrando-se sempre maia.
i".ii""{as.�JÍ.ú de outras fi- e[��rínio, as posturas mais Ouvido, lá do passad.o dis
gura�', cuja relembrança nobres e as mais verazes tante, o eco daquela bi.
ainda hoje enche de res_ m'anifestações de pureza gorna ressôa como um

peito e de admiração a de sentimentos partidários grito de advertência e

nossa memória, como Bul- e patrióticas, ruiriam de uma invocaçã.o, talvez co
cão Viana, Raulin.o Horn, vergonha e de revolta. mo um apêlo que se trans_
Ferreira Lima, Pereira e Certos homenfl foram mude em imprecação.
Oliveira, João Cabral de levados no torvélinho das Como vai distante êsse
Melo, Abdon Batista e ou. conspurcações e o qUe ho_ pamado! ...
tros mais, de igual estatu- je Se vê, não p.odia, não C. v.

'$S%%%'tS:;%lS;;;:;';S,.:7;;i;S%%%"%%SSSS%SSSSSSSSS$$s.SS1í '�SS%S:-"",:c.:t.SS%"CQ"SS%SS·

(Cont. da e Pág.)
funcões na Comissão de
Recrutamento- Seleção e

Treinamento, quando lá já
exbte um tenente coronel
e êste novo será ajudan.,
te, sem função precípua
de chefia.
O deputado Dib Cherem

em aparte solicitou do
orador informações se na

emenda Brusa estão pre,
vistos os meios para co

brír a�' despesas. decorreu
tes, o deputado waídemar
Sa:iles respondeu que a

emenda prêve gastos, mas

não meios. E na mesma

oportunídad., crttícou ati
tude de alguns deputadas
qUe ao invés de debate
rem tão importante. as

r-unto contentam-se em

tornar cafezinho,
O deputado' Evilásio

Caon concordando com O'

aradai' trouxe ao conheci
mento da Casa qUe no 01'_
camento para o próximo
ano não existe datacão '

para a' Polícia Rodovíárfa
e no entretanto nenhum

deputado governista se

importou com tal fato.
O deputado Waldemar

Salles fêz alusão a criaçãc
.
de uma unidade dR rádio
patrulha, o que virá com

prometer mais ainda a

despesa pública, pois para
o pleno funcionamento
desta unidade s-erão neces-

sáríos carros eSpeCIaIS a

prova de bala, dotados de
rádio micro ondas, armas �

apropriadas, garage e uma

série de. despepJ.s sem as

qU8i::) será uma C.olupa_
nhia de Transportes e DL
versões.
No seu entender é uma

,rôsca sem fim e, exami
nando detalhadamente a

emenda é pode ['sr notado
a malícia.
O àeputado Waldemar

Salles foi apa,rtead.o pelo
líder de S).la bancada,
deput.ado João Estivalet
Pires que congratulou-se
com o seu admirável tra_
balho e que veio elucidar
dúvidas existentes. Anali
sou igualmente .o aspectQ
con[,titucional da emenda
Brusa, que fere frontal
mente os artigos 21 - 27

CRS 190.047.120,00 ANO 1960
208.388.520,00 ANO 1961

CRS 190.047.720,00
284.567.480,00

18.340.800,00 PARA MAIS 94.519.760,00 .

FLORIANóPOLIS, Sábado, 29 de Outubro de 1960

t
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LOIERIA DO iESTADO DE S. CATARINA
RESULTADO DA EXTRAÇÃO DE ONTEM

2.302 Cr$ 500.000,00 Florianópolis j
6.003 Cr$ 50.000,00 Lajes
2.414 Cr$ 30.000,00 Joaçaba
6.738 Cr$ 20.0ÕO,00 Curitibanos
3.303 Cr$ 10.000,00 ChaPecó
EXTRAÇõ�S DE NOVEMBRO DE 1.960
DIA 4 Cr$ 500.000,00
" 11 Cr$ 500.000,00
" 18 Cr$ 500.000,00
" 26 Cr$ 500.000,00'

Frases da ordem do dia:-
�'Meu propósito é encher o :goyêrno de Celso

Ramos de ARAME. FARPADO'" - Mario Brusa.

"Enquanto os outros vão de barca, eu irei de

Canoinhas!" - Aroldo Carvalho.
'

"Continuamos cada vez mais enflaqueCidos".
- José Hu1se.

"'Passado o pleito, considero·me independen-
te". - Secretário da Seguran�a Pública.

"Bal>caria de eleçons!" - ESiperidião.
"Socorro! Vão eletrocutar-me!" - Elffa.
"Precisamos moralizar os costumes adminis.

h'ativos pela prática sadia e honesta dos concur.

sos!" - CESPE.
"Fui traido por 99,999% do meu el,eitorado".

Senador Saulo.
"'Os cÍnj:cos também morrem". - Volnei.
"O povo deposita a sua fé e as suas esperan"

ças nas nossas ,canetas". - Heriberto e Celso.
"Povo 'ingrato! Não terás. ;mais meus ,ehe-

ques!" Irineu Bornhaus�n.
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