
Âssembléia encerra· trabalhos · onvocacao
.

,
.

;:i sessão de ontem à tarde, foi a última desta sessão legislativa, .na Assembléia. As fôrças. que apoiam o govêrno, todavia, em requeri mento contendo 21 assinatu-
ras, solicitaram convocação extraordinária a partir de 22 do corrente, até 23 de dezembro, sob a alegação de apreciação de substancial número de projetos, etc. O
novo presidente deputado Ruy Hulse determinou reunião da Comissão Permanente, para eleger seupresidente, .enquanto SantaCa tarina fica assim somente

oito dias sem ouvir falar em criação de cargos com vencimentos astronômicos ...
-

A maioriagovernista daAssembléia·convocou
a, ontem, pcrronovo PINIMB':projeto situacionista
de aumento dos deputados..Os deputados da
oposição, em minoria, nada poderão fazer!
Esperam que o POVO - ROUBIDO .. reaja contra
LaDRõES do seu dinheiro?
Exito Completo de um (onclave

________ ,_o - __ . _. .. ,_. � __ ._
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Encontro com Sanla Calarina de 3 a 5 de dezembro - O Seminário S'ócio- Econômico e sua importância
o setôr administrativo do Seminário Sócio-Econômico já vem prepa

rando todos os detalhes para a concretização da fase final do conclave, que

será a reunião dos elementos que tomaram Iparte nos encontros informais

nos mu n icipios e nas regiões e que tanta repercussão tiveram em Santa Ca

tarina e no país.
.

Três mil páginas de texto reunem o que representantes de tôdas as

classes, em vinte e cinco cidades discutiram a respeito de duas dezenas de

ítens que iam desde transporte, energia elétrica, educação, agricultura até

educação para, o desenvolvimento, numa jornada empolgante e que empolgou
a todos os que nela tomaram parte e, a seguir, todos Os catarinenses.
Fot na realidade, umu tados foi a da;; reunroes Confederação Na'-ional da

tomada de posição. urra onde o agricultor ,falava Indústria, sob o comando
ractograrta total de nosso sobre agricultura, e aos srs. Jaey Md11Lel1egro
Estado, onde os problemas nomo falava sôbre técní- Magalhães, Eurico da Costu
foram abordados I�om co, ca a ser empregada para Carvalho, ,prof. Heinj, GoL

ragern tendo por base úní- maior rendimento da terra, drnan, cel, Lara Ribas e

ca e exclusjvii a realidade o portuário falava sôbre outros renomados técnicos
catarínensc. A técnica 11"'- portos, o pescador sôbre recolhiam todos os elemen-

tl'ocluzi:::a, e que deu resul, pesca, etc, e os técnicos I:a tOi� díscutidos, elaborando,

. m�o luz Cam�eão �e Remo �e 196�

o ALDO LUZ CAMPEÃO DE REMO 'DE 60 - O Campeonato Cata,

rinense de Remo de 60, realizado nas águas da baía sul desta Capital, teve

o êxito que todos esperavam. Dos sete páreos olímpicos efetuados, cinco fo.

ram brilhantemente vencidos' ,pelo .Clubé de Regatas Aldo Luz, que, assim,
sagrou-se campeão barriga-verde, igualando-se ao Riachuelo e ào Martinelli

no .número de títulos conquistados desde a instalação do Campeonato em

1918. Nas duas fotos aci.ma vemos, ao lado o quatro com timoneiro do Aldo

Luz, com. Elpo no timão, Karl: na voga, Manéca na sota-voga, Hamilton na

sota-própria e Oswaldo Silveii'a na prôa, saudando o público após a retum

bante vitória no primeiro páreo. Em baixo a chegada sensa.cional do primeiro
piireo, vendo:se também as guarnições do Martinelli e Cachoeira, que se

colocaram em 20 ,e 30 lugares, res,pectivamente. Detalhes da disputa dOI
Campeonato publicamos na página de es,portes.

posteriorrnante, 8. ordena.
ção elo [precioso Irr:laterial.
Este, voltave, para ser no
vamente discutido pelos
próprias participantes ,das
reuniões. anteriores, reali
zando-se tlim servíco de
triagem que não terminou,
pois tacto o volume de
dados e x t r a id o s as
dícussõe , voltará ser
rá n('�tb capital.

Além dos técni 'QH cita-
. .dos, deverão .. comparecer,
em um tol,bl aproxim'a..Jo'
de quinhentas pessoas, 1{e·
presentantes de emba+v
das ele países interessados
em investimentos em nosso

r;� Almirante'
�:ti ALVARO CABO

Notícias particulares, do
Rio de Janeiro, informam o

inesperado e súbito fale-'
cimento, anteontem dô
ilustre patrícjo Almi'lI3nte
Alvaro Pereira,do Cabo,
figura das mais proemí-
nentes da nossa Armada e
nome estreítamento ligado
à nossa terra.
A infausta nova conster

nou profundamente nossa
Capital, onde o ilustre mi

li,tar gozava do mais lal"i�o
círculo de amigos e arllIT11-
rad?res � onde se .impu,§e-.
ra a estIlmJa e ao apreço
gerais pelas suas admírá,
veis q1.ldida,:.1es de caráter
e de coração. Também em,
São Farncisco do Sul onde
exercera por largo 'tempo
funções inerentes ài sua

profissão, o extinto con
quistara amizades sem con
ta e se fizera um dos gran,
des beneméritos da terra
franciscana, ,:.. través de
grandes realizações. e íní-.
cr.tívas já! assistenciais
já sociais e esportivas. Nes:
ta Capital ainda no exer
cício de càrgos navais na

Capitania -dos Portos ê no
5.0 Distrito Naval, revelou
se um

.

espírito realizador,
deixando seu nome. cerca
do do maior respeito. Es
portista por ideal, prestou'
relevantes serviços ao, �
;portes catarmenses'; �'iUe
nele encontram um, in
centívador e um dirigente
entusiasmado e lealíssímo,
A Marinha d:o Brasil,

com seu desaparecimento
perde um dos seus mais
autênticos valores e a
teriü catarinense um ami
go devotado e sincero que
soube amá-la e servi-h; com
o seu entusiasmo (le moca
e a eficiência da sua ex1
traol�d,inária capar:idad'e.
'A ;sua exma. famílila e a

Marinha de Guersa expres_
samos nossas co'ndolências
associando-nos

. conster:na�
ção que seu prematuro de
sar:llrecimento desperta em
Santa Catarina.

{'

Revolucionário
país, governadoras de Esta
dos componentes da Bacia

Paraná,Wrug�a�,. presíden;
tes de Federações, persona
iidades do govêrno da u

nião, técnicos, etc. O pro
grama de atividades 'Já es

tá elaborado, e daremos
ciência do mesmo em .nos.,

sas próximas edjções.
Exito Completo de

Uma Idéia
Êsse importantíssimo 'do

cumento, base e subsídios

palll uma aclminist!'ac;,ª,o ,t;'S-

CHOQUEtadual, e que agoxa e alvo .

de -comentaríos em tôda a

tn:'prensa nacional, já por
seu \oblor, já como inicia
tiva ousada e original
deve-se a iniciativa do pre
sidente da Federacão das
Indústrias de Santa Cata

rina, sr. Celso Ramos, que
encontrou no sr .Li>.:ld.o Lu

nardí, títular da Confede

ração Nacional da lililús
tría ilimitada colaboração
máximo apoio e irrestrita
solidariedade. As ; classes
conservadoras, atiíavés de

seus orgãos máximos, no
Estado e no ,país, dão-se as

mãos para patrocinar a ela-

BU,1tpltedM

.Nas edições subsequentes,
daremos divuhgaçâo do pre
paro à das providências

que estão sendo tomadas a

reunião final do Seminário

Sócio_Econômico em Flo
rianópolis nas datas de �

. a 5 de dezembro próximo.

boração de um documento
que todos os cotarinenses
tem conhecimento, � que
serve de guia a um govêr,
no, e cujas conclusões te
rá l.hmbém eonhecfmento.t.
govêrno federal.

-

MA'RCILlO DIAS "VERSUS" AVAl', O

SfNSAC10N�L DESTA· TARDE
Transferida de domingo, devido ao mau

estado do gramado da praça de .esportes da
rua Bocaiuva, efetua-se esta tarde, a pugna
entre Marcílio Dias e Avaí, este campeão lo
cal e aquele campeão de Itaiaí e líder invicto
do Campeonato da 2. Zona ...Grande peleja
que os aficcionados presenciarão com inicio
às 4 horas.

TELMO RIBEIRO

Transmissão radiofônica, diretamente da Assembléia Legislativa,
anunciava acontecimentos políticos, de relevante interêsse social, com

percpectivas áe repercussão nacional, passando a surpreendentes, no fim

do período. ,

Procurando cr iar para' os ditos acontecimentos o clima de expectativa
que a ocasião requeria, gritava o repórter que a Assembléia tinha vivido

momentos de perplexidade e que a opinião pública, colhida de surprêsa,
acompanhava a movimentação, com ansiedade.

.Falava em renúncias por atacado e eleições na mesma proporção, es

clarecendo que o bom das renúncias tinha sido a original idade, não por se

rem espontâneas, que espontâneas são tôdas as renúncias, mas pelo ambien

te em que foram perpetradas.
Dizia que o idealizador e organizador da cena havia quebrado o pro

tocolo, antes das renúncias e para que fossem espontâneas, adotando regime
de' absoluta incomunicabilidade entre os renunciantes e, depois delas e para

quê fossem surpreendentes, eliminando o interstício regimental dos indefe.c

cíveis apêlos para que revogassem a decisão irrevogável. A meu ver, esta

originalidade foi a maior.

Aguçada a curiosidade dos ouvintes, passaram a falar os surpreen
dedores-surpreendidos e os apenas surpreendidos. Os importantes e inespe
rados' acontecimentos .políticos. eram as renúncias do Presidente, do Vice
Presidente' e do Suplente da Mesa e a eleição, cam surprêsa para cada um,
do segundo para a vaga do primeiro e do terceiro para a do segundo.

Só faltou, para completar o rodízio, a eleição do primeiro para a va

ga do terceiro. Teria sido desconsideração, ou quarentena? Preparação, ou

desconfiança? Descida em degraus, ou promoção?
De minha 'parte, a surprêsa foi a denominação de acontecimentos' po

líticos.
Entre os parlamentares entrevistados, na categoria dos meramente

surprêsos, havia um jubilosamente feliz. Na euforia da novidade, congra
tulava-se com a. UDN pela retomada da Presidência, na pessoa de um seu

representante legitimamente udenista.
Com essa, danei-me a pensar: � se uns são legítimos. . . '

Mas o dia estava mesmo como ,certas caixas e de lá saiu mais outra _

a renúncia do· Líder do Governo.
Esta, como renúncia e cama surprêsa, parece ter sido a única .perten

cente ao naipe que o Deputado feliz atribuiu ao udenismo do novo Presiden-
te. Pelo menos, só ela botou a turma do deixa-dis$o a fundonar.

.

Talve� te�ha sido su�'�êsa para alguns. Para mim não. Já desconfiava
·de que, mais dia, menos dJa, aquilo acabava por embrulhar o estômago.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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B Para almoçar e jantar bem, depois de sua
8 �a, QUERÊNCIA PALACE HOTEL
SSSSSSSSSSSSSSS%sssssssssssssssssssssssssss

- Oliveira
- sra. Maria Aparecida

Nocetti '::!e Souza
- sr. Alberto Veiga de Fa-

rias
- sr. Jone. Celestino Vieira
- sr. Rogério Stoeterau
- sr. Antonio Kowalsky
- sr. Miguel Daux
- sr. José Bencívan]
- sr. Wilson Andríaní
- sr. Deodoro Gomes
FARÃO ANOS AMANHÃ:

- sra. Margtarída Meira de
Andrace

- srta, Liete I?ouza
sr. Tenente Antônio

Nunes Pires
- sr. Bolivar de Barros

Costa
- sr. Aluísio Edmundo da

Costa Souto
- sr. Arnaldo Leal de MeÍ

relles
sr. Alvaro Ramos
sr. Ak':o Barconi

Pe. Luiz Gonzaga Adams

Com satisfação registra
mos mais um rhtalicio '::0

Padre Luiz Gonzaga Adams
Capelão do Hospital Nereu

Ramos, da cjdado de La·Jes.
O ilustre nataliciante

. ,

coração boníssimo, no dia
'Ce amanhã será IJlvo"-cias
mais carinhosas demons;
trações de apreço e estima,
as quais nos associamos,
com votos de perenes feli
cidades.
FAZEM ANOS HOJE

- sr. Lupércio Veríasimo
dos Santos
sra. Albertina Diniz
sr. Mauro Ferreira
Si!.:!;. Zeferina do Vale
srta. Osvalc.ina Damas.
co de Oliveira

- sr. Oderr:rir Teixeira
- sr, João Roberto da Stl ,

veira
- sra. A!aidc Garcia de

Senhoras e Senhorltas
Ultima Novidade Para Florianópolis

CURSO VULCAN
Grande oportunidade às Senhoras e Senhoritas de

Florianópolis, para se inscreverem inteiramente GRA
TIS no Curso de Decoração do Lar VULCAN, recente

mente instalado na CASA DOS PLASTICOS DE FLO

RIANóPOLIS
à Rua Tenente Silveira n. 24
Não percam essa sensacional oportunidade, pois

restam poucas vagas.
Sob a competente direção e orientação da Exma.

Sra. D. ALICE RASPOLT, Inspetora e jSllpervisora dos

CURSOS "VULCAN", que se encontra em Florianópo
lis especialmente para êste fim.

HORARIO DE AULAS
MANHÃ - 9 - 10 e 10%.
TARDE - 2 - 3 - 31'2 -�41'2 - 5 - 6.

N01TE - 8 - 9 quartas e sextas.

Missa de 1.° Dia - CONVITE
MANOELA MANC,ELLOS (SANTA)
Ema, 'wdIa e Hulda Mancellos, Lygia "IOUl'à, Joel

Moura e família, Helio Moura, Acyr Ávila Luz e famí

lia João Goncalves e família, Manoel Moura e família,
M�noel Font Juliá e família, profundamente conster

nados com o falecimento de sua irmã e tia, MANOELA
MANCELLOS (SANTA), ocorrido dia 12, convidam as

pessoas amigas, para a Missa de 7° dia que, em inten

cão de sua alma mandarão celebrar na Igreja de Sto.
Án ton io, ás 7 ho�'as, do dia 19, sabado.

A todos que comparecerem a 'este ato de fé cristã,
an teci.padamente, agradecem.

OSVALDO MÉL(
DOMINGO DE SOL, ORQUíDEAS, ESPORTE E

PRAIAS - Como para compensar as horas tristes do

temporal que dias antes desabara furiosamente sôbre a

Cidade, tivemos a manhã bonançosa de domingo. -

, Desde cêdo, nas aguas tranquilas e verdes da baía

sul, iniciavam-se as regatas, pondo festas no mar.

Além das ióles, guarnecidas pelos rapazes de clu

bes desta Capital, Blumenau e Joinvi11e, embarcações á

vela, lanchas a motores, sing.ravam as aguas levemen-'

te encrespadas por um sueste man'so.

Aqui não cabem comentários outros senão o motivo

de alegria e entusiasmo que reinaram durante toda a

pugna náutica daquela magnífica festa aquática.
Ás dez horas, quando as ióles deslisavam á flor das

remansosas aguas, ao finalisar seu programa de com

petições, no Clube 12 de Agosto, inaugurava-se solene
mente a festa das Orquídeas, numa apoteose de flô
res de tôda especie, alg,umas trescalando verfumes es

quisit)s mas suaves ,como a harmonia do colorido Que
era todo o encanto da magnífica mostra.

Lá estavam entre tantas plantas caras e lindas, ele
gantes e maravilhosas, as "Lelia Purpurata", filhas
da nossa enfeitiçada ilha, pois como sabemos, essa es

,pécie de plantas de nossa terra são ,conhecidas em todo
o- mundo considerando os orquidófilos de tóda a parte a

111-12 de Santa Catarina como celeiro do mundo nessas
flores classificadas pelos mestres no assunto.

Os promotores da Exposição dêste ano, esmeraram

se na ap�'esentação de suas orquideas, merecendo aPlau-1sos geraIs.
Enquanto isso nossas praias estavam repletas de

banhistas na ilha e continente, apresentando um aspec-
to agl'adavel e um ambiente de plena ,euforia.

-

Tambem os aficionados de outros esportes, a'pro
veitavam a beleza daquela manhã para cumprirem seu

programa 11a liça em que se empenhavam. O Volei e o Iiuteból concorriam para tornar o domingo movimenta-
do e alegre. /-

IO ilhéu teve o que escolher e compareceu conforme
iluaR predileções a todos os lugares.

GUIDO BOTT e SENHORA, DR. ALOYSIO GON.
ÇALVES E FAMíLIA, DR. DAVID DE AQUINO E FA
MíLIA, ainda profundamente consternados com a per
Ia irreparavel de sua inesquecivel filha, irmã, cunhada
! tia FLORA MARIA OTTERO BOTT falecida no Rio
:le Janeiro, nO dia 7 do ,corente. Agradecem a todas as

1essoas amigas e parentes que os ,confortaram no do.
loroso transe, e cOllVidam -para a MISSA que em inten
ção á bonissima alma da querida extinta, mandam cele
brar na Catedral Metropolitana, no Altar do Sagrado
.Coração de Jesus, <lia 16 do corrente, 4a feira, ás 8

O Diretor e funcionários do Departamento Esta-; horas.
dual de Estatística 'convidam a exma. família e amigos
do Prof. Giovanni P. Fara,co 'para assistirem a missa 1

que, em sufrágio de sua alma, será celebrada no dia 17,
às 7,30 horas, na Ig'l'eja de São Franci'sco.

Antecipam agradecimentos aos -que comparecerem
i:\ êste ato religisoo.

confecimentos Sociais

FESTEJOU 1� ANOS A

'GRACIOSA- NAIR MARIA
LAURINDO

,--x--

.
I - As vinte e uma ho

ras d� noite de sexta-feira,
nos salões do Hotel Central,
Nair Maria, reeepeíonou
seus convídados para sua

festa de 15 anos. Uma be

líssima Idecoração feita com

palmas nas unais variadas
côres embelezava os salões'
mais, ainda embelezava, a

linda brotolândia que cir
eulou na movimentada re

cepção. A aniversariante e

seus pais, sr e sra dr. Ma·
rio Laurindo, írralãíavam
simpatia aos convidados,
que entre eles o Colunista
anotou: sr e sra dr. Osn1

Damiani, sr' e sra, dr. Lauro

Linhares, sr e sra dr. Leo
Xavier, sr e sra dr. Jorge
Kotzias, srta Lourdmha

Damíanl, sra Nereu Ramos

Filho, sra Ilmar Correia,
sr e sra Ondínaldo Oliveira,
Silvia Ramos da Silva, Leo
nora Barros, Nelma Silvia.

Varela, Beatriz Correia, Ro
berto Luz, ,Joise Ramos IRaul Caldas Filho, Sandr�
M. Danx, LuiZ1 Fernando de IVicenzi, o moço mais dis.,
cutido da recepção, Doris
Maria Ramos Gomes, Ci:"u"
d,io de Vicenzi Filho, Katia
Walesc-ka Barbi Wiethorn,
Saul Linhares, Rosa Maria
Boabaid Reis, Udo von

Wangenhefn, Rma de pa.
cia Viégas, José Carlos
Vieira, Jane Daux Luiz

Tancredo, Vera Lúcia Ri- ,

guefra, cronista social CEL.
SO do jornal A GAZETA,
Luiz Fernando Moritzj Elia.
na Moura, Flávio Morib;,
Ana Maria MaChado, c'ro\:.
rrísta "RADAR'� Lázaro 'Bar.
tolomeu. Ana Regina Cru:t,
Edgard Pinto, Màrlta Bat
bi e Regina Pereira Olivei
ra.

rodadas de uísque os drs.:
Antônio Carlos 'Guerreiro
tluvalho, Mucio Medeiros e

Sergio Alberto Nobrsga.
--x--

11 - Sábado acontecerá
a exposição de fotografias
do dr. Walter J. José.

--x--

12 - Domingo, o Clube
Doze acontecerá com mais
um "Encontro dos Broti
nhos".

sábado. I

9 - NOs-s�lõe;do �ue-' Irêncía Palace, reumram

para um jantar, os srs:'
Presidente !lã -60telca Capi_
tão de Mar e Guerra, Car-

,

los Natividade, general Os
valdo Pinto da Veiga, dr.

Lino Burigo, Diretor do

Sector Sul da C.S.N., De

putado Waldemar SaIles e

dr. Colombo Macbado Sal-
leso

QUE SERA'

CONGRAÇAMENTO �

--x--

lO - No bar do Querên_
cía Palace palestravam em

PARTICIPA'ÇÃO
Ioldorí Avila Gonçalves e sua espôsa, Ruth GOl1-'

çalves, participam aos parentes, amigos e pessoas de
suas relações, o nascimento de sua filha, ocorrido na

madrugada do dia 14 p.p., na Maternidade Carlos
Corrêa.

-

APEPITIVOS
�USIC'ADOS
D1AQIAM'ENTE DAS /9AS23I1S,

30 V A 'G A S--x--

2 Temos notado que
Elega:ntes da Cidade estão
dando preferência à� Casa Se você não fêz o Ginásio ainda, tenha a certeza
"Três Garotos". Realmen, de faze-lo em doze meses apenas, frequentando as a u

te, o sr. gerente está de ias do INSTITUTO D. PEDRO II.
parabens pelo seu bom

I
O preparo do ensino que será ministrado a você

gosto. foi elaborado cuidadosamente, oferecendo-lhe por iSSG
- - X - - garantia para seu êxito nos exames do Artigo 91.

3 - Que serâ Congrasa- , Peça informações na Livraria Anita Garibaldi, na
mento? A,,�uardem... Praça XV e comprove você mesmo a eficiência do en-

--x-- fino altamente especializado ministrado pelo INSTI-
4 - ]!'esteja "niver" a_ TUTO D. PEDRO II, aos candidatos aos exames do

manhã a sra Auria ,Marüí- artigo 91.
do.s I-hssos Silva - A Co. ------------

luna Social cumprimenta
com votos de feli:itações.

--x--

3 - Que será Congraça_
nos salões do "Carlinhos
Bar" na cidade de Brus

que, a l.a festa do "Clube
Vikings" - Durante o a

contecimento, foi eléita �,

srta "Vikings Clube"

Luiz Henrique e seu violão
foi tamb·m atração da

elegante noitada conquis.
tando fortes aplausos.

--x--

6 - Jantavam no úscar
Pala:e Hottl na noite de

sexta.feira, os casais: sr e

,sra ,5.11'. Newton (Ivone)
d'Avita, sr e sra dr. Zul
mar (Esmeralda) Lins Ne
ves e sr (! sra dr. Renato
(Neide) Costa.

M ISS A

"

PROGRAMA DO MES
--x--

7 - Entre as atrações
da Semana da Marinha,
aconteceJ'á 2 exibição da
famosa pelíCUla inglesa
"AfuDldem o BiS'lllarck" _
Película da Fox t'strelado
pelos artistas' Kenneth
More e a. bonita Diana
Wynter. A apresentação dé
"Bism:arck", deve_se as cor
tesias da Fox Film do Bra
sil e ao sr. Jorg� Daux.

8 _:_ Transcol'l'eu bastan_
te movimentada a soirée
nos salões do Lira Tênis
Clube, na noite '�'o último

NOVEMBRO
DIAS 11 a 16 - Exposição de Orqnídeas.
DIA 17 - Cinema -: "A Hora Zero" com Richard Conte

e Peggie Castle

DIA 20. - ENCONTRO DOS BROTINHOS

DIA 22/11/60 - CINEMA: GALERIAS DO INFER
NO - Com John WaYne e Lloyd
Nolall

DIA 25 - BINGO DA "SAGRADA FAMILIA".

DIA 26/11/60 - FESTA DAS NAÇõES._

DIA 29 - Cinema _: "Investida de B;1rbaros" com

Guy Madison, Frank Lovejoy e Helen, Westcott.

-
-
-
-
-
-
-

,-
.

__ ...._.

UM,A VACA
Andando pela serra, antes das eleições, acabou

fazendo apostas; a maioria em dinheiro, outro tanto
em litros de uisque e um ,pouco em rodadas de ca

chaça. E não haveria nada de extraordinário se fi
casse, nisso, se não acabasse, 1'.0 auge da inflama
ção civico-partfdária, como acabou: apostando ...
uma vaca!

Encerrada a apuração, com a magnânimidade de

coração que 'Deus dá aos vencedores e possuido do
-

mais elevado sentimento cristão - perdoar, sempre
perdoar - resolveu não cobrar a vaca. Mas não a

tempo, de deixar de receber do honrado perdedor o

telegrama: "'VACA \SUA DISPOSIÇAO".
Em resposta, telegrafou irônicamente, declinan

do dos direitos sôbre a vaca, e dizendo à certa al
tura que, não tomasse o proprietário a urgente e sa

lutar medida de mudar de partido, acabaria por per
der o rebanho inteiro.

O outro não quis conversa f retrucou. categóri
co: "PERCO ATÉ O FIM. SEGUE VACA". E com

essa é que o apostador não contava - segue vaca,
como? Êsse homem está pensando que eu moro em

fazenda! Onde é que vou -pôr o .diabo da vaca, meu

Deus?!
-

Passou dois dias a pensar no problema, ofere
cendo a vaca a todos os amigos que surgiam, com

binando churrascadas pantagruêlicas ou se inf'oi-,
.

mando do prêço que poderia obter, vendendo-a ao

matadouro.
O que êle não esperava é que a carga chegasse

num sábado à noite - hora perfeitamente imprati
cável para qualquer atividade, quanto mais para se

desfazer de uma vaca.

Terminou por se conformar, ao vêr repelida a

proposta que fêz ao motorista do caminhão de tro,
cal' a carga pelo frete, e ordenou que colocassem a

vaca 110 jardim. Medida com a qual não concordou a

espôsa, após um ligeiro chilique ao deparar com o

mastodonte pisando nos seus canteiros e jantando,
poéticamente, as suas rosas. Del! o alerta:
-' Olha lá, meu Deus, tem um cavalo no jardim!
- Vaca! corrigiu êle.
Contou para a espô sa a odisséia, recebendo ao

fim uma tremenda descompostura. E veio a ordem:
--:- É, meu filho, mas a vaca não fica no jardim,

não. Bota ela onde quiser, o problema é seu!
- Vaca! tremou êle entre os dentes
- O quê?!
- Pois é, essa vaca aí na frente ...
Transferiu o animal para os fundos da casa,

onde ficou até cometer o seu segundo e maior peca
do: fêz o "serviço" justamente em .cima de uma côl
cha, estendida no pasto para' secar.

A mulher, ao se intêiràs qp fato, desesperou.
Fêz um eseandalo complesó, .só,..terminando no mo

mento em que êle, já arl'Rfado,
.

concordou em sair
com a vaca. Com a recomendação de só voltar quan,
elo estivesse desacompanhado.

À meia-noite, vagando pela rua, muxando a va

ca pelo pescôço, o apostador desesperado fazia uma

triste figura. De repente, teve 11m raio de esperan
ça: amarraria o animal na cêrca de um vizinho seu,
e pela manhã, com as idéias mais claras, haveria de
resolver o já super-intrincado caso.

Que não resolveu assim tão fácilmente, como

veremos depois de amanhã, na contínuacão desta
emocionante história.'

"

I
---_._-�-------_.-._-------

AGRADECIMENTO E MISSA

RelógiOS Para - Funcionar
Debaixo DrAgua

Técnica moderna. Avanço da cU!l1cia. Aperfeiçoa.
mento contínuo. São essas as características da época
atual. A ciênci_a rasga hOl'izontes que pareciam inde.
vassá vei s.

Outro dia fomos apreciar a coleção de relógios que
forma a novíssima secção de A Modelar. Tivemos en
tão a surpresa de ver enüe OS muitos relógios de be.
líssimo aspecto, um novo tipo de relógio. Um relógio
para ser usado até debaixo d'água. Até por pes,cadores
que se dedicam a caça submarina, esporte arriscadís
simo e cheio de emoções.

É mais um avanço técnico e é mais um artigo in.
teressante no variadíssimo estoque que compõe os sim
páticos e tradicionais Esta-belecimentos A Modelar,
que, diga.s·e de passagem, estão ,com a mais bela varie
dade mel'cadorias de todos os tempos. E isso também
constitue bôa notída para quem precisa realizar com

pras para o natal. E quem é que não precisa?

,

-----,-�.�--_._,_._---- _.,�---_._--__,
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O AVAí INSTITUIU ,SEU PATRONO' O G,RAN'D'E BENIEMIÉRITO DO$ ESPORTES, DR. ADERBAL RAMOS DA SILVA
-------�.- -- -----

L o
Temos lotes à venda, situado junto ao grupo Irl.

neu Bornhausen, no Estreito; em Itaguassú, junto ao

aeroporto Hercílio Luz; em Barreiros e em coqueiros.
Temos, também, algumas residência à venda.

Dirigir-se à rua Felipe Schmidt, n. 34, sala n. 6,

Ganhador do 32.0-Campeohato
e atarine'nse de Remo!

Facilmen:te o alvi-r'ubro se impôs na manhã de domingo, levando a melhor em cinco páreos e conquistando o 2.° lugar no Dois (om
e o "erceiro no Oito - O A,mérica' perdeu a hegemonia no Quatro Sem timoneiro, mas em compensação laureou",se no principal pá
t�!,conseguíu o vice-campeonato - Os· joinvillenses do Cachoeira surpreenderam vencendo no Dois (om -- O rUdo Lisbô,a!, é o novo

- jj" do Sklff lendo posteriormente com "Bill" Barros vencido a prova de Double - Decepcionou o Marfinelli que n�nhum laurel
��teve - E continua, a 'via cruçis" do Riachuelo: último em lodos os páreos em que lomou ,parte -- Detalhes d a magnifica reunião
náutica promovida pela FASe na baía sul. I luiar - C(j,choeira'; 4.° íu,

i gar - América. O Riar_huelo'
O Marti'nelli esteve írreco." chegou atrazado para a pro,

nhecíveL NelID umía vitória' va, não tendo a FASC per

consegui uassjnalar 'o ·que
I
mitido a sua participação. -

desapontou bastante sua
i O segundo páreo, em out

"torcida". Tendo perdido no riggers a "doís sem tímoneí,

skiff, resolveu para decepção 1'0", foi também vencido pe

zeral não disputar no dou- lo 1J1vi_rubro 'Que chegou com.

ble_skiff. i
uma diferença de cínco bar,

OCachoeira, ':::.e Joinville, COs sôbre o segundo coloca

demonstrando'- algum pro

gresso, disputou apenas dois

páreos. Sur,preendeu vencen

do no "dois com" e por

pouco não obteve o ,segundo
lUbt!' n "quatro com".

E o Riachuelo? Que dizer
c':o Ig:rande clube que vive
da sglórlas do passado?
Domingo vvieu mais

_

um

drama o clube da Rita Ma.,

do que foi o Martinelli que
teve que sustentar sensacio
nal duelo com a guarníçao
do América nos últimos me,

trcs. Dupla vencedora: Ha,

tem Haertnl -e Antônio Silva.
Nava \vitórifl, assinalou o

Aldo Luz no páreo ,seguin
te, em single_skiff, através
do barco "Alfredo Espindo.
la", guarnecido por briko

I ria: último colocado em to- Lisboa que chegou COIillI tres

I dog os páreos em que tomou barcos de luz sôbre Harry
parte. Kreutzfeld do Am-ríca e

OS PAREOS
.

I

eis ôbre"Bó,ga do Martí-
O páreo inicial em oút- �elli. s Em últin�o . hegou o

riggers a "4 remos com ti_'1 riachueIino João Leonel de
moneiro", foi vencido pelo Paula.
Aldo Luz que apresentou la, i

I' seguinte guarnição: Alvaro I O quarto páreo em barcos
Hamilton Cordeiro, .vítortoso em dois páreos. Ainda em

.. ........::�.... El�O,. timo.neiro; ,�arl Heinz I'::' 2 remo" com' timoneiro, forma o grande campeã.

. itcaoo� Je�orows�l, .

voga, Manoel I foi conquistado pel Cacheí , A Posse dor Novo@.: DI"fl'gAnles do Aval' ,

com a hegemonia 'do Mart}- Joao 'I'eíxelra, sota.voga:

Ira, com uma guarnicão cons,
',J � �I .

nellí 110 s.kiff e no d�u.ble, Hamilton COJ3:'.:iro.' sota-pl�oa títuida por Rol! Fi�cher e Sábado último, no Clube a nova diretoria dia Avai:
'neste remando com Wt1ham e Oswaldo Silveíra, proa. ,Oscar Silveira tendo H 'nz Doze de Agosto, presente Presidente - ':::T. Francisco
'de Barros. 12,0 lugar - MartineIli; 3.° i Schultz como' timoneil·o.e1 3 grande número de associados GrilIo

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

barcos a «ríferença para o diretores e simpatizantes do 1.0, Vice-Presidente - Ru ,

segundo colocado que foi o Avl,fi foi solenemente eenpos. bens Lange
AL;o Luz, tendo o Marti- sada a nova diretoria do 2.° Vice.Prtsidante - Aca,

tíncll] obtido .o 3.° lugar, o clube mais laureado nos cer- cadêmíco Dalmiro Mafra

América o 4,0 e o Riachuelo, cames ca cidade e do E,.,ta. 3.° Vice: presidente - dr.

5.°, ou seja o último. do ,tendo à figura jovem cio IDmanuel Campos
2sportista dr. Francisco Gril- Secretário Gelhl

A seguir tivemos o páreo lO. Aberta a sessão pelo prc- Heitor Steiner

de "quatro sem", vencido �idente do Conselho Deiibe- 1.0 SecretárIo - d'r. Nilson

I de forma brilhante pelo rativo, ::r. Airton Rama- Silva

I'quarteto aklista Hamilton .ho, foi após a leitura da 2._0 Secretário - Agostinho
Oordeiro, Oswaldo Silveira, .. ta, empossado entre a- Silva
Hamon Haert�l_ e Antôn}o )lauso::3 :'os presentes o no. Tesourtiro Geral

Silva, com dois 'barcos d!e 10 maiol",11 avaiano que l'n., Uno Tancredo
lUZ sôbre a guarnição ame- :ápidas palavJ.�J.s agradeceu Tesoureiro Geral

ricar/"" que ;,hegou em 2.0 ;), es:olha do seu nome para san Andrade

lugar, tendo Martinelli obt.. ,spinhc::ia missão ele rccupe- 2.° Tesoureiro
do o 3.0 e o Riachuelo o 4.°, .ar o clube "azzurra" pe1'a11- Faísca �:..
não competindo o Cachoeira. _.e o mundo futebolístico dr Conselho Fiscal - ·dr. Cel-

Orild Lisboa, formando _:�nta C;'lta riDa. Antes, po-l si Ramos Filho, Joel Langü e

,:upla com WiUiam Mau- :em, de dar posse [..lO novo Jorge Barbato.

rieio de. Barros, deu mais nentor do campeão d-a cida-j A reunião tranSCOrreu num

uma vitória para o Alde ;e, o Conselho Deliberativo ambientt da maior cordiali,

LUZ, a pl'imeilrci. �onquistad� io querido clube por inter- clade tendo sidro oferecido

pelo clube alvi-rubro no dou· .nédio -__ de. seu' presidente I aos, PI. 'esentes um aperItivo e

bJ.e. 1 Obarcos a drferençs JUtorgou ao dr. Aderbal Ra- � f:.algadinhos.
do vencedor sôbre a guarni. nos ,::a' Silva o diploma de Sexta. feira próxima 'd'eve

ção do América, não ten::l'o I patr.ono, ali�s. ,-olml l-r:uita rá se reunir. pela. primeira
o Martinelli disputado a J ustlça, conSIderando o� mes- vez a nova chretona, deven-

prova, embora inscrito, I timáveis serviços prestados do na oportunidaà'e serem
10 clube pelo' ex-governa.dor oI"l:s'anizados os cJ'iv'ersos de
do Estado, que na fiua 1110-' partamentos do dube.
cidad'e presidiu não só o clu- 'A nova óretoria do "Glo
De coli1.o a Fe,:.\eração Cata- rioso" Os nossos. cump-rimen_
rinense de FuteboL :Num belo tos com votos de uma gestão
improviso, que mereceu a_ próspera e feliz para maior

plausos entusilisticos, o dr. grandeza do futebol de San.
Aderbal Ramos da Silva a, ta Catarina do qual o Avaí
gradeceu a homerhgem. representa uma das suas ex

Eis como ficou organ izada. pressões' mais líé.'imas.

Magnífica sob tOIÓ;OS OS! meira vez. Nos demais pá-' O Amérida foi o segundo
I..spectos a 'manhã de do. I reos: dois com e oito, o colocado, Perdeu a suprema
mingo r a baía sul, quando clube presidido pelo espor, cja 'na prova de quatro sem

tivemos a realização do tista Eurico Hosterno obteve tímoneiro com a mesma
XXXII Campeonato CatarL o segundo e o terceiro luga- suarnição vencedora ô,e 58 e

nense de Remo, promovida res, respectivamente. Esteve 59 mas em conpensaçâo
pela operosa Fed:eração

.

A- estupeIlJ:'o o Aldo Luz que, CO�qUistou o páreo principal
quática de sante, Catarina e com o triunfo obtido ígua., que encerrou a manhã re..

com o concurso de cinco lou.se ao Riachuelo e ao mística.
agremiações, sendo tres dés; Martinelli no número de

...

ta Capital e ólas do interior campeonatos conquistados.
Cio Estado. Nada faltou para Entre. Os que colaboraram no I'
o realce da mesma. Muito treinamento <1(:s guarnições'
sol e o mar em' condições aldísta, destacamos o cam

r}"ra a prática do salutar peão sul.amerirano Walmor

esporte. Faltou apenas uma Villella. Orildo. Lisboa foi o

coísa : maior equllíbrio. Os _srand'e nome da manhã n3:U
vencedores chegaram com, tíca, com os triunfos que
boa distância sôbre os se- ybteve no skjff e no li:ouble_

gundos eolocac os. Os lances ,kiff e no doubla.skíff, de

tmocíonantej, Iverificaram-\Se 'erma fácil, bem revelando
nos duelos €,,1 ti-e os segundos ;eu r_ puro físico e técnico. O

c Os terceiros colocados, ten- novo campeão ratarinense
do a grasde Iegjâo de ufícío, do remador só lamentou uma

nados que ,se postou nos tra- .ioísa não tivesse ido à baía

piches e cáis deltrac'o com mi para conhecer sua fibra
as pertpécías dos remadores, 3 classe o sculler nnartdnell- J'O Clube de Regatas Aldo no Manoel Silv,eira, tantus
Luz foi o herói do Campso, vezes campeão. Disse-nos
nato. Foi grande o m-ríto Orildo Lisbôa que venceria
dia conquista alví.rubra que, Silveira tivesse êste treinado
levou de vencíca Os páreos! ou não como teria vencido
ele qvhtro com e 'sem, dois! no ano' pasado não fosse

sem, síngle-skjff 'e double, i_ uma manbra desleal do re.

skíff', 'neste último pela pri-l mador do Martinelli.

.------------------0

Em todo o mundo ... a experiência dos frotisto5 mostra -

Você não pode comprar pneus
que custem menos por quilômetro

do que Firestone

COMÉRCIO E INDÚSTRIA GERMINO STEIN S.I.
..... RUA CONS. MAFRA,' 47 - FI.ORI.i\NQPOLlS

o maior estoque de pneus ;írt$tone da praça

E finalmente, veio o .pá
reo'mais importante: o oito,
que foi vencido pelo Amé

l'i:a com boa diferenç!a. (2�1z
barcos) sôbr,e o segundo co

locado que foi o Martinelli

tenelo o Akl'd Luz chegado
em 3.0 e o Riachuel0 em

último. Guarnição vencedora:

Harry Kreutzfeld, timoneiro

e remaà'ores Dani,er' Soares,
An10 E. Martin, Reiwal Kor:h,
Haroldo Wessler, Newton

Schwanke, Agostinho Cipria_
ni, l:\.hns J. Post e Pedro

Curbani.

Cômputo de Pontos .

Campeão - C. R. Aldo

L'lZ, com 71 pontos
Vice-campeão - C. N.

mérica, com 45

3.0 lUlg:ar - C. N. Francis
co lVIartineli, com 38
4.0 lugar - C. N. Cachoej_

ra, COllll 18

5.° lugar - C. N. Riachuc

lo, com 11.

dr.

Nico-

Ni(o-

Erni

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
D,R. GERR'EI!RO DA FONSEC'A

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação ;por
ULTRASÜlN e IONISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRlJ1SH-LOMB.
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO
DERNO EQUIPO RHENOL (úni.co na Capital) OPE
RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS ele SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernos pro�essos. Opera em

todos .9s HOSPITAllS de Florianópolis.
CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em

lrente a Radio Anita Garibaldi).
RESIDÊNCIA - RUA FELIPE SCHMIDT 99

FONE - 3560. '

REINICIARÁ A CLINICA NÓ' PRóXIMO MÊS.
•

-------·HOJE, NO ESTADIO "DR. ADOLFO KONDER 'AS 16 HO'RAS, O SENSA(,I�NAL IENCONTRO AVAí X MA:RCllIO DIAS.
, .

�
>
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"'0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATA.liIl'iA Florianópolis, Terça-feira, 15 de, Novembro de 1960 -- _p --
_______________________________________________________________________� r�,"

debater o projeto o depu, deíros Regis, que pouco de
tado J022 Bahia Bittencourt pois a abandonava Indigna,
que arralísou demoradamen-' do com o objetivo da emen

te o seu conteúdo original, da apreseritada.
bem como as emendas apre; O projeto com a menda

sentadas por vários deputa- foram aprovados pela maio-

dos. Declarou ser o mesmo ria.
uma medida normativa dos GOVERNO DO ESTADO Só
trabalhos -de eaúde pública ESTÁ PREOCUPADO COM

e hipotecou solidariedade à O FUNCIONALISMO ES�

sua aprovação. _Entretanto, QUECENDO GRAVES PRO-
criar nCV02 cargos preteri, criticou a maneira com que BLEMAS CATARINENSES
dem 1 d

-

d -

t d d F
. .

d
.

et de dispenderá no mínimo a so-
e evar os pa roes e sao apresen a as emen as 01 aprecia o o proj o

ma de cem milhõea de cru-vencimentos. inconstitucionais e que vem origem governamental .... .

Na oportunidade, apre, comprometer o alto sentido 317/60 reeetruturando o
zerros, Com a aprovação da

quadro do Pala'CI'O do Go-
sub emenda Brusa fica erra,sentou duas emendas destí- públíco que o Sr. Governa-

dor emprestou ao projet.o. vêrno. A fim de debater a d,o.o cargo de consultor [u.
, . ., rídíco. Altera a etapa mílí;

Na oportunidade, declarou rnatéría ocupou a tribunaati d
que seu único deeejo como deputado Osrry de Medeiros

ar .e evan o-a para cem

.

1 t 'I
cruzeiros, O deputado Wal,

médico é servir ao povo de Regts, qus amen ou os u -

d S I'
.

1
'

.
-

d
emar ales, JU gou ser

Santa Catarina que merece tímos atos do Governo e . '

't'l- S'anta oatarína, perocupan, mais u 1 um aumento maior
tôda a atençao e respeito na etapa em vez da criaçãodos poderes públicos. Posta do-se somente em ....efetivar

de novos cargos naquela
a matéria em votação foi a funcionários e criar novos

corporação militar. Preteri;
mesma aprovada com todas cargos, enquanto o Centro

,

d d L' t'
de ainda, a e.ib emenda

as emendao, exceção feita à de Sau e e ajes es a com
Brusa criar um cargo de

apresentada pelo deputado .suas obras paraliaadas a
coronel sem função e de 5

waldemer Salles que visa muito tempo. Apadrinhados, .

-

médicos, faltando só um ge_nais. va suprimir o artigo 3° do políticos são efetivados, mas
neral da banda. Conclui

! CRIADOS MAIS TRES DIS-
referido projeto. O deput.ado os proteseores da Faculdade

comparando o montante as:
J

-

E t' lt P' lid d de Farmácia continuam ga,
TRITOS SANITÁRIOS. A

oao S iva Ires, 1 er o ser dispendido com o paga-PSD apresentou em nome nhando vencimentos míse,
OPOSICÃO A P O I O U A'

'

mento de etapas. O Chefe
. de sua bancada declaraç a-o ráveis,

APROV11:CÃO DO PROJETO '. do Poder Executivo prevê
o

- •

_ T

-

: de voto af'írrnando ter vo; Em aparte, o deputado dFirma tradicional na pr aça de Sao Paulo e adja ORIGINAL. EMENDAS IN
I t d tr d

I L' nel Viegas afirmou
uma espesa no total de

A'

I' d Ih f'
.

CONSTITUCION S A
a o con la as emen as r erna O

CIO'" Ag 909 840 00cencras re aciona a com as me ores irmas consumi- AI M IS
I t d 1 d t Secretaria da Educa

'" "'.
, , , ao paSDJ

deras de' madeira de todos os tipos, aceita representacão

I
UMA VEZ FORAM APRO� adPreRsen �'Ials PTe os. Bepu tU- q�e nao""g'.ove-rno da UDN fO-I' que o sub emenda Brusa

. , .. -.
/

I os uy L u se UpI arre o cao '.

C l!i 86 328ele serranas do Paraná e Santa Catarina para madeira VADAS PELA MAIORIA
F d V:

.

da pelo hoje aliado
r" . .000,00.

,
.. . . . . . e ernan o Iega8 por con_ ocupa

em bruto e caixana em geral. Amplas possibí lidades de Velo ao debate o projeto id
-

.

1
.

títucí
. d PSD deputado Dubens Defendendo.a sub emen,

, . '. . SI 'era- as Incons 1 uClOnaIS. o ., _', - . .k"c

bon� n_�goqo},. t,apto jiara serranas novas como tam-I' de Iei governamental 268/60, A d-' em -apr'e-ço "N- z reno Neves do PDC. da ocupou a tríbuna o seu
bé

.

ti E "MADEIRAS' dí t lt itá
. s emen as

_

> a a ,

ern jiara serranas an igas. < screvei para I que cria IS ri os sarn anos
visavam criar mais dezoito Refutando estas críttcas o autor, deputado Mário Ores,

REPRESENTAÇÃO". À Rua Riachuelo, 275 b? andar - e dá outras providências.
cargos, representante democrata- tes Brusa, afirmando- não

Rala 612. São Paulo. Ocupou a tribuna para cristão deputado José Za ,
ter aumentado os vencímen,

EFETIVADOS OS OCUPAN- nin, declarou que a UDN é tos e que .havía reduzido o
-rES DE CARGO':; DE CHE_ de fato a eterna vigilância, númer') porque foi vencido

O orador seguinte foi o

FIA COM APENAS UM mas o PDC tem sido um em L'cla própÍ'ia bancada. deputado EVilásio Caon, lí-

AMO DE FUNC -O OSNY der do PTB, que declarou., '- A . comportamento digno de Tentou just.ificar a cria.ção
DE MEDEIROS REGIS RE. respeito, e quando o depu- de vários cargos e unidades

não ser contrário à -reorga

TIRA-SE' INDIGNADO DA tado Rubens Neves, era Se_ não tendo convencido a vi- nização doi.! serviços públi
TRIBUNA. OPOSIÇÃO MAIS cretá1"io da Educação e gilante Oposição. cos, mas estranha a trami-

UMA VEZ FICOU AO LADO Cultura Q;J represéntantes A maioria aprovou a sub tação rápida de matéria.,
DO GOVERNADOR pois poucos foram os depu-1 da UDN o elogiavam e os emenda substitutiva Brusa, -

A Assembléia aprovou o Anais da Casa estão ai para I a emenda aditiva do depu_
tados que tiveram a oportu-

.

t t 1 nidade de pelo menos lêr.
proJe o governamen ,a . . .. provar. ,

tado Delamar Vieira, crian-
313/60 aS2cgurando situa- O projeto foi aprovado I do um cargo de tenente

Lamenta que se pTetenda
I criar carg'08 d contadoresção funcional dos funcioná- tendo o PSD, PTB e PDC coronel farmaceutico. _. .'

e

rios, criando .e extinguindo votado contra. O projeto foi aprovado. c. ��o seja aventada _a pos

.!argos. Ao referiqo projeto I MÁRIO BRUSA RECORDIS- CRIADOS MAIS CARGOS �Iblhda�e de nomeaç�es, �a
foi apresentada uma emen- TA DE EMENDAS E NOVAS NA SECRETARIA DA AGRI_IIa a�r�noml:fS, vetermarlOs

ja efetivando os diretores DESPESAS. AUMENTADO O CURTURA. EM LUGAR DE.
e qUl�1ICOS. A� �mendas. re

de repartições com apenas EFETIVO DA POLíCIA MI_ AGRÕNOMOS E VETERI_' ta�h.aram o proJeto, pOI9 o

.Im ano de serviço, quando LITAR. WALDEMAR SAL- NÁRIOS CRIAM DEZ NO_ �ngmal em�ora apresente
J projeto do Chefe do Poder· LES' "SÓ FALTAM GENE- VOS CARGO.3 DE CON- fal.hads Pt�derla ser �PI:OV�dO,
Executivo prevê efetivação

.

RAL DA BANDA" TOa pOlS
. e� ma_se a dlsclplmar

para funcionários ocupantes Com sua discussão encer- A ASL'cmbléia numa das
as atiVIdades de uma secre-

f·
' taria nova, votará contrado" cargos de che la com 5 rada foi aprovado o proje_ últimas sessões apl'eciou o

f-pois a8 emendas apresen-ou mai.s anos de unçao. to 187/60 de origem gover- projeto governam�htal ....

'd
.

d d tadas por deputadas que de_Hipotecando soll ane a e namental, que fixa o efetivo 327/60, que reorganiza a

I ·t· fendem o govêrno provamao projeto origina e cn 1_ da força da polícia Militar Secretaria da �,Agricultura,
cando a emenda que visa "

f'
.,

d' t
ter sido o mesmo mal ela-

para o exerClCIO mancelro cna cargos e l)l. ou Tas pro_ -borado e falho.efetivar diretores de repar - de 1961 e dá outras provi_ vidência'S,
, Em apartes, Os deputados�ições com apenaS um ano dências. Na oportunidade, A fim de debater o proje_ 'Waldemar SaBes e Osny dede serviço, •

OC'tlpOU á tri- foi aprovado a f.mb-emenda to ocupou a tribuna o depu_
• Medeiros Regi8, acentuarambuna o vice_líder do PSD, do substitutivo global de tado Ivo Silveira, vice-líder b d

�
.

deputado Ivo Silveira, que autoria do deputado Mário do PSD, 'que mais uma vez
o a an o�o Item que VIve a·

, . . I nossa agrICU ura.
mais uma vez expressou Brusa, o mesmo ocorrendo eutranhou a raplda tramI_ .

desconhecimento da maté- com a menda do deputado tac- d t,'
.' -

.

Ocupando a trIbuna para

;·t�Od a ma ena nao tPêdr- defender o projeto e suas
ria, devido [!uai rápida tra- Delamar Vieira que cria um, mI m o nem um es u o ,

·t
-

O t d 1 f'
.

1 d L
omendas, o deputado Ma'rio

mI açao. que' se ,pre en e
I cargo de tenente corone super ICla a mesma. a_

com a 8,provação do ,referidO farmaceutico, mentou que somente ago- �rusa d�c�arou q�e a pressa

projeto é assegurar aos fun_ I Encaminhando. a votação ra o governador tenha no_ :ve-se, a era do Jato e� que

cionarlOs a vantagens de
I
ocupou a tribuna' o deputa. tado a necessidade que re

VIvemo...:. Na oP.o�!ul1ldade-

reconheceu a deÍlclencia da
ordem financeira, mesmo do Waldemar SaBes que organizar a Secretaria da

amanhã êste mesmo analisou demoradamente a! Agricultura. O projet.o cria
Secretaria que teve a hon_

iue. ,. .

1 t d m b d b t t' e I mais 20 d t -1
ra de ser titular. A um apar-UnClOnarIO seja o a o nu su emen a su s UIva apr, -

. _ cargo� e en re e e te do -deputado pessedista
cargo de servente ou outro setada pelo deputadO Ma- e�'.ao o de assIstente do téc- Lecian Slovinski, declarou
de menor padrão. rio Bru2a, considerando-a nico de pesca e consultor

qUê o nosso Estado possuiinconst.itucional poi(l jere jurídico, J-'>mente seis patrulhas me_
Afirmou que mais vez fi_ os artigos 21, 27 e 38 da O deputado Dib Cherem, canI'zados e nove técnicos

cará ao lado do governador Constituição Estadual, quan_ em aparte, 'perguntou ao
rurais, quatro cargos dos

Heriberto Hulse como' sem. do estabelece que a criação, orador que se encontrava na quais vagos.
pre esteve pelas grandes I extinta

e fixação de fôrça tribuna Se {) projeto passou O último orador a deba_
iniciativas por Santa Cata-' compete única e exclusiva_ pelo crivo da Comissão de
rina. Em aparte, o deputado mente ao Chefe do Poder Agricultura. Em respo�ta, o

ter a matéria foi o depu-

I
tado pessedista Elgydio Lu-

Waldemar Salle8, declarou Executivo. A sub emenda deputado Ivo Silveira decla_ nardi, qUe criticou 8cvera_
que' o funcio'-:ário efetivo Brusa onera profundamente rou que já se tornou praxe mente o abandono
comissionado em cargo de o erá-riu estadual criando a apreciação de t.ôda8 a

em que
vive nossa agricultura, pois'chefia só adquire diretor do novo� cargos naquela corpo_ matérias pela ·Comissão de
como .representante do Oes-

cargo que ocupa após dez ração: um tenente coronel, Consti:tuição, Legislação e te, reglao essencialmente
anos ininterruptos de fun_ 2 majores, 7 capitães, qua- Justiça. Na oportunidade, agríCOla, não poderia silen_
ção. O deputada E�tivalet ti:o 100 t�nent.es, 4 20 tenen_ assegurou que esta enxur- ciar ante tão magno pio_Pires, assegurou qUe mesmo tes, 17' alunos do C.P.O., seis rada vai parar a 31 de ja_ blema.
aprovada a emenda e8ta se� sub-lenentes, dezesseiu 1° neiro com a instalação cOJU
rá vet.ada pelo. Chefe qo sargentos, dezessete 20 sar_ o govêrno do Sr. Celso Ra
Executivo' e quando de sua gentos, trinta e um 3° sar _ m02,

apreciação muitos deputa- gento2, dezoito cabos, cento Estranha que embora o

dos permanecerão fiéis ao e trinta soldados, oito ope_ deputado Mário Brusa te-
veto do Sr. Governador. rário e dois assemelhado. nha sid::> Secretário -da

Agri-IA seguir, ocupou a tribu_ As pretensões do deputado cultura somente agora veri_ _ _"

na Q deputado OS1í:y de Me- Brus.a não terminam ai, ,fique que
_

a Secretaria da

CANETA'

PIlQ,T
Lonu 20150

EMENDAS TRANSFORMAM foi debatido o projeto go
PROJETOS GOVERNAMEN- I vernamental 276/60, que es,

TAIS EM CHOCADEIRAS tabelece a lotação de cargos
DE CARGOS E NOVAS DES_ : e funções na secretarta dos

PESAS COMPROMETENDO Negócios da Educação e

O ERÁRIO PÚBLICO. Es-I Cultura, cria e extingue
TADUAL. APóS GOVERNA. cargos, determina enqua
REM O ESTADO POR DEZ dramentos de pessoal e dá
ANOS LEMBRARAM-SE DE outraa providências,
REORGANIZAR TõDA MÁ-

I
O deputado Lauro Locks des conhecimentos no cam.

QUINA ADMINISTRATIVA.' foi o primeiro orador a de,
po do problema educacional

Numa dae últimas sessões bater a matéria e mais uma

da Assembléia Legislativa I vez demonstrou seus gran-

nadas a corrigir senões exis
tentes no reefrido projeto,
A" emendas e o projeto fo;
ram aprovados. No ensejo, o

deputado João Estivalt Pi

res, líder do PSD, apresen
tou a declaração de voto de
sua bancada afirmando que
o PSD votou contra as

emendas apresentadas por
parlamentares udenístas por
consíderá.Jas ineonstltucío-,

catarínenna.
Analisando o projeto de,

clarou que o mesmo embora.
venha criar novos cargos
merece a aprovação da Ca

sa, mas o perigo da aprova,
ção dêste projeto reside jus,
tamente nas emendas par
lamentares que além de

,..

PROGRAMA DO MES
NOVEMBRO

DIAS 11 a, 16 - Exposição de Orquídeas.
DIA 17 - Cinema, - "A-Hora Zero" com Richard Conte

e Peggie Castle
DIA 20 - ENCONTRO DOS BROTINHOS
DIA 22/11/GO CINEMA: GALERIAS DO INFER

NO - Com John Wayn e e Lloyd
Nolan

DIA 25 - BINGO DA "SAGRADÁ FAMILIA".
DIA 26/11/60 - FESTA DAS NAÇõES.
DIA 29 - Cinema - "Investida de Bárbaros" com

Guy Madison, Frank Lovejoy e Helen Westcott.

MADEIRAS REPRESENTAÇÃO

i.�CIA. DE CIGARROS �OLJZ�;CRUZ
I

'

escreve à

sua maneira

Com a p e n a triangular, V.
escreve em qualquer posiçào
(Pilot se ajusta 'a sua ma

neira de escrever).
A ponta da caneta Pilo! é de
Iridium natural: mais resis
tente que o diamante.

oara escrever memor ainda,
-,

use tambem a Tinta Pitot

Ind. e Com. de Canetas
Pilo! Pen do Brasil LIda.
Praça João Mendes, 62
2· andar. Caixa Postal 3986
Tel6fone 37·8779· Silo raul0

I·

Cria mais uma unidade, Agricultura é deficiente e

uma Companhia de Trân, precisa ser reorganizada.
sito com um capitão, um 1° A seguir, analisou as vá
tenente, doía 20 tenentes, rias emendas apreaanta,
um sub tenente, um 1° sal' _ das e que criam novos car

gento, três 20 sargentos, gos e oneram protundamen,
oito 3° sargentos, dezenove te o ,erário público esta
cabos ve cento e seis eolda, dual.
dos; uma Companhia de O deputado Fernando víe,
Rádio Patrulha, cabendo ao gas pretende através emen

Chefe do Poder Executivo da criar . na Diretoria de
fixar o seu efetivo.' Engenharia Rural seis che-
Analisando a' criação des, fes de aecção, padrão I 20

ta Companhia de Rádio Pa, um porteiro, e um contador.

trulha, o deputado Wade, Já o deputado Paulino Bu
mar Salles, afirmou que 'se- figo não fica por menos

rão neceseáríos carros blin; eleva o padrão de 3 encar,

dados, metralhadoras, pes, regados de serviços de pa
soai especializado e para drão I 11 para I 14.
sua perfeita organização e O deputado Brusa preten,
funcionamento o Estado de equiparar os assistentes

Ramos da Silva, em Tiju,
quinhas, muníoipío de. Bi

guaçu.

técnicos aos veterinários e

agronômos e cria mais 8

cargos de contador, padrão
I 20. Entretanto, nenhum

deputado o bloco situacio
nista teve a lembrança de
criar mais cargos de agrô
nomos e veterinários. O

deputado Evilásio Caon, em

aparte, declarou que não;
houve preocupação em criar

cargos de veterinários e

agrônomos, porque êstes
técnicos não tem ligações
políticas e não cabos elei
torais em futuras eleíçõea
Analisou igualmente a emen

da do deputado Romeu S.

Neves qUe pretendo criar na
Diretoria de Terras e Colo-
nização dois novos cargos de

administrador, padrão I 22,
a aerem lot.ados respectiva
mente no Pa:,�rimônio Cal
das de Cubatão, distrito de
Águas Mornas, no município
de Santo Amaro da Impera
triz .

e no Núcleo Aderbal

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

,
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i.
(LíNICA DENTARIA

I

DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA
-

HORÁRIO: 2as. - 4as. e 6as. - das 8,30 às 11,30
horas
3as. e 5as. '--- das 18 às 20,00 horas

DR. JORGS SEARA POLIDORO
HORliRIO: 2as. 4as. e Gas. - das 19,00 às 21,00

horas
3as. e 5as. - das 8,00 às 11,00 horas

CONSULTORIO; Felipe Schmidt, 19 - 1° andar
-- sala 2.

Instituto.de Aposentadoria e Pensões
dos 'Empregad�s em Transporle e

(argas
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

EDITAL
O Delegado Regional do INSTITUTO DÉ APO

SENTADOIUA'-E PEINSõES DOS EMPREGADOS EM
TRANSPORTES E CARGAS, comunica aos senhores
empregadores e segurados que, face ao disposto no ar

tigo 68 da Lei n, 3.807, de 26 de agôsto de 1960· e no ar

tígo 226, do Decreto n? 48.959-A, de 19 de setembro de

1960, a taxa de contribuição, para o cálculo das contri

buições devidas a esta Instituição, é de 8% (oito por
cento) e é devida a: partir do mês de setembro de 1960.

F'lorianópolis, 7 de novembro de 1960
Olice Pedra. de Caldas - Pt. 46983

Delegado Regional

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos iEmpregados em Transporte e

(argas
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

EDITAL
o Delegado Regional dó I�STITUTO DE APO

SENTADORIA E PENSõES DOS EMPREGADOS EM
TRANSPORTES E CARGAS, comunica aos senhores

empregadores e segurados que, face ao disposto no ar

tigo 68 da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960 e no ar

tigo 226, do Decreto nr. 48.959-A, de 19 de setembro de

1960, a taxa de contribuições para o cálculo das con

tribuições devidas a esta Instituição, é de 8% (oito por

cento) e é devida a partir ,do mês de setembro de 1960.

Florianópolis, 7 de novembro de 1960
Olice Pedra de Caldas - Pt. 46983

Delegado Regional

Ins:tituto de Aposentadoria e P,ensões,
dos 'Empregados em Trans,porle e

(argas
EDITAL

Pelo presente edital, notifico a MALVINA THEO
DOMIRO DA SILVA, viúva de João Francisco da Sil
va Filho, a comparecer à Delegacia Regional dêste Ins

tituto, sita à Praça Pereira e Oliveira, Edifício IPA!SE
3° Andar, nesta Capital, a fim de tomar conhecimento
da Resolução do Conselho Fiscal dêste Instituto, cons

tante do seu processo de pensão NM 20.167.

Florianópolis, 3 de novembro de 1960
OUCE PEDRA DE CALDAS

Delegada Regional
----------------

EDITAL
O DOUTOR ADERBAL ALCANTARA, Juiz de Di

reito da Comarca de São José, Estado de Santa Cata

rina, na forma da Lei etc.
Faz saber a todos' quantos êste edital com o prazo

de dez (10) dias virem, que o porteiro dos auditórios
dêste Juízo ou quem suas vêzes fizer, terá a público
pregão de venda e arrematação a quem mais der e

maior lance oferecer sôbre a avaliação, no dia 'dezesseis

(16) de novembro do corrente ano, às dez horas, à !por
ta do edifício do Forum desta Cidade, dos bens penho
rados a TEOFILO SCHUTZ, no executivo que Por êst€

Juízo ihe move ANTONIO JOSÉ BRUGGMANN, a sa

bel': um caminhão marca Ford F .,6, ano de fabricação
1952, em regular estado de conservação, avaliado por
trezentos mil cruzeiros (Cr$ 300.000,00). E para que

chegue a notíeía de todos que os queiram arrematar, se

passou o presente, que será publicado e afixado de

acôrdo com a Lei. Dado e passado nesta cidade de São

José, aos vinte dias do mês de outubro de mil novecen- �

tos e sessenta. Eu, Arnaldo Mainchein de Souza, Escrí
vão a datilografei e subscrevo, (ass.) Adebral Alcân

ra, Juiz de Direito. Confére com o original. Eu, Arnaldo
Mainchein de Souza, Escrivão a datilografei e extraí a

presente cópia.
ADERBAL ALCANTARA

Juiz de Direito.

Funcionária
-,

DATILO'GRAFA·
MóVEIS CIMO DE FLORIANóPOLIS IS/A. NE

CESSITA DE FUNCIONÁRIA COM CONHECIMENTO
GERAL DE SERVIÇOS DE ESCRITóRIO EXIGINDO
DOMíNIO COMPLETO DE DATILOGRAFIA E APTI

DõES DE VEiNlDEDORA.
SALARIO: o-s 7.200,00 E COMISSõES
TRATAR P�SSOALMENTE li RUA JERôNIMO

COELHO,5.

V E N D E-S E
VENDE-SE ótima casa sita a rua Conselheiro Mafra

170, com bôas dependências; claras e arejadas, fôrros em

alto relevo, soalho de tacos com desenhos, lustres, glõbos,
Jampadas e grande quintal. O referido imovel está no

alinhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio ,

. urgente. Tratar na mesma com o propríetàrto a qualquer
110ra. A venda é por motivo de viagem.

""...

·GLANOULASUu=
saúde' e felicidade

W. H. OIRR

240

Livro rigorosamente científico destinado aos leigos, escrito com o nobre
objetivo de tornar amplamente conhecidd I o importante papel desempenhado
pelas glandulas de secreção interna. Traz à. luzvnumerosos casos reais de Ipa:
dentes que, tratados das disfunções endocrínas, hoje estão ansiosos por Ireve'

lar' sua historia aos outroslque, como eles, buscam.isaude e felicidade.
As perturbações glandu.la1'els devem. ser corriçidas o mais cedooossiue!

pois quanto mais rápida (� restauração âo« eqt�ilíbrio glandular, maiores seriio
as possibilidades de evitm' danos permanentes, físícos ou meritais, nãolsomente
no indil,íduo, como em muitos casos nos .desceiuieraee.
VIDA NOVA PARA. OS VELHOS -:- Heinz, Wolterek
CONTROLE SUA PRESSÃO - William A. Brams.

CONHEÇA SEU CORAÇÃO - H. M. Marvin
SAUDE E VIDA LONGA - pela boa alimentação

- Lester M. Morrison
VENÇA O ENFARTE - William A.. Brams
SEXO SEM CULPA -IAlbert Ellis
NOSSO MUNDO lYlENTAL - Virgínia L. Bicudo

I
O CORPO HUMANO E SUAS FUNÇÕESt_ - Elbert

Tokay .. - 258 pags, 350,00
(com numerosas ilustrações e dois ATLAS

ANATOMICO I 'A CORES)

312

- 268 pags. 160,00
� 170 pags. 120,00
- 222 pags, 180,00

- 186 pags.
- 212 pags,
- 144 pags,
- 282 pags,

160,00
140,00
140,00
150,00

I

paginas cruzeiros
OUTRAS OBRAS

valiosas e atualissimas
PARA SUA BIBLIOTECA DE ASSUNTOS CIENTIFICOS

Em todas as livrarias ou pela 'CAIXA POSTAL 4.827 I�
- S. PAULOgÀ n:é.J:R: _

..

'C�i��'p��t�i 4827 ._
..

sã� 'P��l�' :
, , .

Peço qu,? me enviem pelo Reembolso Postal:

Vida Nova Para os Velhos!

Conheça seu Coração

Vença o Enfarte
Nosso Mundo Mental

.Controle sua Pressão

Saude e Vida Longa
Sexo Sem Culpa
O Corpo e Suas Funções

Glandulas, saudê e felicidade

'. - - .

(Assinale com uni X os livros pedidos)

..Nome ••••• , •••• ",.•••••••••••••• I'
. . ,

Rua , . . . . . . . . .. �

Cidade Estado

,

MOTORES ELETRICOS

�;;tlJlfJ�,' AR
Funcionamento perfei'to, durabilidade excepdonal, qualidaCl-e,
comprovada ...

de garantia que os Motores Arno representam para o

consumidor.

* Os Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema. C. I. Q., Con
trêle Integral de QUQlidade, o único que assegura perfeição máxima na

produção em série.

�:f.
,...,'

.
�.•

* Motores monofásicos até 1- V2 H P

* Motores trifá�icos oté 300 H P

* Motores para máquinas de costura

®
ARNOS.A.

* Motores especiais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENT ANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.

;;.,

'I Face Final
de Eva"

. Uma narrativa drámática. Uma história ver-

dadeira que não teria nascido nem mêsmo na ima
.t

ginação do mais fért-il dos romancistas.

Mais empolgante do que "AS TRES FACES DE

EVA",

A venda em tôdas as livrarias. Se não encon-

trar em sua livraria predileta, peça pelo reembol ,

,.

80 postal a D.P,J.R. - Caixa Posta! 4827 - São

Paulo. Preço: CI'$ 200,00,

Edição IBRASA

VENDE-SE
CENTRO ESTREITO

Rua Aracy Vaz CalIado
Casa
Balneário
Terrenos
Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rda Apiili·
Terreno
Rua Portella
Terreno
Rua Fúlvio Aduci
Casa (c/Praia particular)
Rua José Elias

-

CAPOEIRAS
MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno
COQUEIROS
BOM ABRIGO:

, Rua Ipanema
Casa (verâneio)
ENSEADA DE. BRITO
Praia de Fóra
Sítio e/52.000 -m2

Rua Osns. Mafra
Casa

Rua Altamiro Guimarães,
Esq.
Casa

Rua Almirante Alvin
Terrenos

Rua Brig. Silva Paes
Terreno

Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

Avenida Mauro Ramos
Terreno
Rua Frei Caneca
(Chácara Stodíeck)
Terrenos
Rua Almte. Lamêgo
(c/Praia particu lar)

. Terreno
Rua Hermann Blumenau
Terreno
Rua Dr. Urbano Salles
Terreno

ALUGA-SE
CENTRO
Rua Conselheiro Mafra
Sala Ampla P/ Escritório
Rúa Gerônimo Coelho

Salas p/escritórío

Rua Alvaro de Carvalho
Sala ComercÍaI com insta.

�c O O U E I R O S
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO EM 30
.MÉSES# TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA
çÃO, RUAIS JUCA DO LOIDE E DES. PEDRO
SILVA.

INFORMAÇõES SEM

COMPROMISSO E .IDA

AO LOCAL.

J;NFORMAÇÔES DETALHA DAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Schmidt, n.o 37 - Sala 2-A

.

LIVRO PRESENTE DE AMIGO

Jorge Silveira
R'EPRESENTA'NTE DE LIVROS

distribuição - publicidade - cobranças - informa

ções. Queira consultar-nos sõbre quaisquer livros:
nacionais - estrangeiros - técnicos - c ientif ic os
literatura em geral.

- CAIXA POSTAL, 258 -

Florianópolis - Estado de Santa Catarina

.EDITORAS: ALBA - CLEOPATRA --- REVISTA

LEGISTAÇÃO TRABALHLSTA - LIVRARIA JARA

GUA, DE SÃO PAULO - LIVRARIAS EDITORAS
REUNIDAS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 23 - 2°
ANDAR - SALA 8. DAS 9 ÀS 11 HORAS.

CANCER DA PÉL'E
(Diagnóstico e tratamento)

DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS DEPILA
ÇõES - PLÂSTICA ABRASIVA

DR. JOSE SCHWEIDZON
-MÉDICO
Assistente da Clínica

Demartológ ica e Sifiliográfica da Faculdade de Medi
cina do Parana

CONSULTORIO: Rua Trajano, 29 - 1° ando

"ATENDERA� DURANTE O MÊS DE JAN.EIRG

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Daux, Elizabeth Fontes, Rosa Boabaid
dos Reis, Celzi Tavares, Jane Daux,
Nelma Varela, Maria Sàlletti Brezolla,
Vera Regueira, Miriam Luz, Vera e

Carmem Faria, Beatriz Angela Cabral,
Joice Ramos, Angela Tolentino Carva
lho, Heloísa Hoelch, Maria Argentina
Bastos, Ligia Mascarenhas, Katia Wa

leska, Vera Sônia Mendes, Eliane Mou

ra, Virginia Carneiro, Clarice Muller,
Maria Lucia Freitas, Ione Carneiro,
Maria da Graça Porto, Elza Bonassis,
Ana Maria Machado, Marilta Balbi,

Santos. ("ABAJOUR"). Ana Regina Cruz, Vera Mussi, Doris
Gomes Ramos da Silva Gomes, Beatriz

Nesta simpatica festa, notava-se um Corrêa Maria do So(;orro e Deise Mas

grande número. de convidados presen- carerihas.

tes, que com dificuldade consegui ano-

1l\�AlR MARIA LAURINDO, festejou
com sucesso o seu 150 aniversário, na

sexta-feira pp., na residência de sua

avó, sra. Maria Damiani Pessi, Que mar

cou um grande acontecimento no mun

do social da Raroscap.

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENliORAB
PARTOS - CIRURGIA -

CLtNlCA OERAL
Consultório: Rua CeI. ·Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei
to. das 16 àa 19 horas (a:) la-

do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva, 4'70

_ Estreito - Fones 2322 e

838'7.
�u-� IlfJ

o colunista presente, notou a ale,gria e

satisfação dos seus pais sr. e sra. Dr.

Mario (Nair) Laurindo, por ver sua fi

lha feliz, com suas amiguinhas feste

jando as quinze primaveras.

•

Às 22,30 hs., foi servido para os convi- "'Guto"; Elizabeth Fontes - Altami

dados presentes, um gostoso jantar 1'0; Celzi - João Augusto; Lourdes

americanO. Venchetti - João Cavalcanti; Lour-

des 'O' Acampora - Julio Cezar; Wan-

Às 24 horas, tocou a valsa simbólica, da Mussi - Paulo; Cl a.ric e - Dauton.

Nair, dançou com o seu pai, e em se-

guida quinze elegantes pares, acompa- Após as valsas, Nair Maria Laurindo,

nharam a homenageada: Joice e Paulo; completou a cerimônia de sua grande
Beatriz _ Saul; Velma Nicolau; Ione festa, apagando as quinze velinhas, no

_ Luiz Fernando; Rosarita - Sérgio; bonito bolo de aniversário' confecciona
Elizabeth _ Carlos; Maria Tereza - do ,pelas distintas senhoras Edith de

Cláudio; Augela _ Flávio; Eleonora - Aquino Oliveira e Zilá de Mendonça
/

r-iNSINO
, ."

A VENDA MÀS

BlMCAS Oi IORMlt�
E REV'ST�

Jovens: Roberto Luz, Samuel Linhares,
Ni.olau e Pascoal Apostolo" João Ne

ves, Rogério de Queiroz, Dauto Gon

çalves, Henrique Mazolli, Euclides Cln
tra, Paulo H. Fontes, Ewandro Nobre
ga, Luiz Mario Machado, João Carlos
Freitas, João Otavio Ramos, Luiz Clau
dio Di Vencenzi, João Augusto Neves,
Paulo e Bruno Slemper, Flávio Moritz,
Antonio Pereira Oliveira, Raul Caldas,
Egard Teixeira Pinto, Guilherme Peixo
to, Alvaro Araújo, Luiz Osvaldo, Julio
Cezar Man,guilhoti, Reginaldo Faria,
João Ernesto Augusto, Mauro Capela,
Luiz Fernando Moritz, Luiz F. Tancre
do, Luiz f) Carlos EdgaRd Morite, João

Augusto Bayer Jorge, Roberto Sampaio, .

Murilo Fóes, Roberto Sampaoio, João
Batista BouassiR, Oíd Sampaio, Teodoro
Eruggmann, João Cavalcante e Udo

Wangenheim.
---_

O-ClIlrCélltro
Sr. e Sra. Dl�êa':""&'-e·"-r.,;:-Dr HT S '11

' . ;::'lelo

.'
e 10 a�I ótti de Oliveira; Sr. e

Sr a. Dr. Jorge Kobz iaa : Sr e Sra O
.

D
. .

,- e. SJ11

, an:lam; Sr. e Sra. Dr. Helio Piaza
rol li ; Dr. Jucélio Costa' SI' João E'
r .

,. e van-
ge ista ; Cronistas sociais, Zuri Macha
do e Celso Pamplcna : Sr e SI'" S I
Dami .

,. ci , au
Iam, srta. Alva Neves e muitos ou-

tros e outras, que não foi possível ano
tar devido o movimento.

tal' :

Brotinhos: Elizabeth Bayer Jorge, Ana

Maria Mendonça, Silva Hoepck Ramos

da Silva, Eleonora de Barros, Maria Te

reza Cabral Machado, Maria de Lourdes
Venchetti, Maria de Lourdes D'Acam

pera, Maria da Graça Machado, Sandra

GE Econolar
A desejado qualidade
GE o preço de economia

(Nair �1:aria Laurdndo, a homenageadada �oIte, aconteceu com um riquíssimo
�estIdo �e organdi suíço, branco, com
rendas grrpper, bordada com nac�radas
co�ar de perola, pulseira de ouro co�
brilhantes, sapatos branco.

O Sr Arold P
.

f'. o essi, OI O encarregado
do bar, servindo muito bem aos convi
dados.

-

Quinta-feira, comentarei o sucesso' de
TONY e CELY CAMPELLO, no sábado
que passou, no Lira T.C. e na Rádio
Guarujá.

VOCÊ PODE RECEBER
.

GRÁTIS
O PROPRIO REFRIGERADOR

QUE COMPROU!

• f·i

Retilínea Magnética GE 11,7 pés
Com �orta que se fecho outomàticomenle,
O maior e mais avonçodo modêlo de linhos
retos já fobricado,

,

,\',
.'

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

Veja como é fácil!

No ato da c�m�ra Você recebe um talão numerado que

�on�orr.e ao ultimo sorteio dêste ano da Loterial Federal
e o�e ganhar,Você recebe de volta o que já pagou �

o refrigerador é seu!
...

I�DESDE APENAS

CI S 2.828,00
ou

em la pagamentos sem acrescimo e sem juros pelo
preço a vista.

G_racia
.

Hegina Ãssis;1lliss Bangu ao
�Ira T.C., representará o Clube da Co
llI�a, no }esfile Bangu no próximo dia
tres no 12 de Agosto".

.

,sUELI DOS SANTOS NUNES Miss
Brotinho do Lira T.C. de 1960.

'

Ney Fonseca, jornalista de O Globo de

�crto Alegre, aconteceu na Raroscap
_:,steve hospedada no Luz Hotel e f

.

parte. da com!ssão julgadora da escol��
de MISS Brotinho.

MENSAIS

0-:Sr. e Sra. Dr.
-

Newson Avila; Sr. e
Sra. Dr. Renato Costa e o Sr

'

S
Z l'

. era.
u mar Lins, aconteceram no Oscar

::rotei, com. um grande. jantar, comemo-
r ando o aniversário do segundo P
rabens. .

. . . a-

Faça-nos uma visita-sem compromisso

.lY!!l,C:;:HA�O & crs. S. A.
�- , j, ,c_� """"". .c_",>"'_.,'r'".,,:';__ O Sr. Nelson Campello, Celly e Tony

�"ª,mpello, regressaram domingo pp. às
dez. horas num dos confortaveis Con
vair TAC-CRUZEIRO DO SUL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S�ldo das chuvas de qUinta feira no Beco (ara
#

uru
Moradores apavorados levam ao local Vereador e 'De,putado - 40 casas submersas - Consta:tados prejuízos to tais - Veemente apê..
lo ao Deparlamentode Saúde Pública Dib Cherem, na Assembléia e Domingos F .de Aquino na Câ,mara fazem dramático apêlo.

As chuvas catastróficas que desabaram sôbre
esta Capital e adjacências, na quinta-feira passada,
ainda não terminaram seu trabalho de destruição.
Muito embora u: ação operosa do corpo de bombeiros
e de algumas autoridades, a tragédia ainda conti
nua em alguns Bairros pobres do Sub-Distrito do
Estreito. As águas estagnadas, não tendo escoamen

to, estão contaminadas e na iminência de dar início
à séria epidemia, que, a não se tomar providência,
se concretizará, ceifando a vida de centenas de pes
soas.

voltarem suas vistas para Apresentou ainda, na 0-
a localldada, que, já tendo portunídade, requerimento
sofrido tantos prejuízos, que foi aprovado por unã
está caminhando para uma nimídade, de envio aos po
situação - verdadeíramente deres Municipais, Esta,
ca.Jamítosa. duais e ao Servico Ide En-

. Solução Para o Ingente demías RUlIa,iS, através do
Problema Departamento ele Saúde

A construção da praça Pública, de telegramas, 'em
esportiva do Figueircnse regime ';::'e urgência, sOllei
Esporte Clube, ao longo do ta:Jdo ajuda para os atino
Beco Cararnurú, veio a- gi':!'Os pela tragédia, no Beco
gravar o problema. O lonlo Caiumurú.

... muro levantado f011U11a uma

barragem recebendo as
águas que vem do lado o

posto, formando, com quàl,
quer precipitação píuvrome
tríca, enxurradas que cau
sam verdadeiros damos. A
�..lgua n�a na parte baixa
da rua e demora vários

Na tarde do ,d'ia de on- dias para escoarem pois
tem atendendo dramático como .se�abe �7:�o'<-'

l' I ��,,' f'" U .[!,,,oL'clTIOapelo de a gun ,
.. mora_�g,.·âl�ão possue si�teI.nases, os :;"'�_.r.J?�-6....�Ó�ib de esgÕto. A solução p-araCherern. vereador lJomin, o caso deve ser breve e me,

� _:;�."êtn�nd'es de Aquino e rece acurado estudo, para
mais o radr:l.lista Acy Ca- que no futuro lhtos 'como
bral Teive estiveram no êsse não se repitam.'
Beco' Caramlurú, o local Na Assembléia e na Câmara
mais duramente atíngíco Na tarde de ontem, na

pela tragédra de quinba-feí., Assembléia Legislativa, o

ra. Pouda a Reportagem de Deputado Dib Cherem 0-

O ESTADO constatar da cupou a Tribuna da Casa
veracjdade das denúncias pl::u'a fazer jlnsistente apêlo
da população. aos seus pares, a fim ele 10-
Meia Centena de Oasas grar uma ajuda para-a »0..
Completamente Submersas pulaçâo, que está passàmdo
O aspecto. em que se en- períoelo de verdadeira pri-

contra o Be"o Cammurú, T,O vação com sérios re�os
Sub-Distrito 'C:o Estr,eito, é no índice I::'e nata:Cude,
de estarrecer: casas com- ocasionados pela subnotrí-
pletamente destruídas; de- ção.
zenas de casebres ruídos e O vereador' Domingos
outros ameaçados de cair Fernandes de Aquímo na

máquinas de costura. gela- Tribuna da Câmara MU!'f.Í
':::eiras, rádios, utensíiios de cípal, demorOU-se por 'al
cosínbh, roupas, mantímen- gum tempo, em sonsktera
tos tudo em estado ímpres- ções sôbre o que Viu no
táv'el. A fome, que já ron, Beco Caramurú, tenr'o I.lo
dava o casario, lavrou mais final de sua oração cincí
um tento pondo ao léu mi- tado Os poderes públicos a

lhares de' pessoas. Os pre- tomar providências sérias
juízos são totais, para solucionar o grave
Apelo ao. Departamento. do problema.

Saúde Pública -------.----

Os morados, em CO,D-

tactos com a Reportagem
ex'ternaram o modo de um

iminente surto apldemdco,
pelo :.I.üo de as fossas hígíê.
nicas terem sido destruídas
completamente e toda SOl'·

te de podrldões estarem es,

taanadc s nas redondezas.
O "'mau cheiro reinante é

símplesmente insuportável,
e a prolíreihção de mosqui
tos é enorme, tudo eviden
ciando aue sem a enérgica
ação do� comandos, sa�it�,
rios ou de quem ue direi
to, a tragédia não parará
ai, aCOl:llletendo a populaçao
de mais êsse mal. - "Pare
ce mesmo ;:1.1'. que desgraça
pouia é bobagem', disse um.

morador ao Reporter. E -

continuandlo, [frisou a_ IDe,

cessidadle çle as autoridades

Beco. Caramuru: ou ação. enérgica das autoridades ou surto. de epidemia!

Um morador indica ao. Repo.rter até onde as águas atin

giram. Mais uns centímetros e chegariam ao. teto.

�

Eis um oportuno comentário de A NOTíCIA.
Oportuno e irrespondível:

Um jornal paulista, noticiando a. viagem do. Sr.

Irineu Bornhausen para Brasília, nos últimos dias do.
mês passado, reg-istrou declarações do derrotad., candi
dato. ao. govêrn., de Santa Catarina.

Dizia o. sr, Bornhausen que ia a Novacap especial
mente para participar dos debates sôbre o. orçamento
da União. para o. próximo. ano, pois julgava de suma im
portância. que sejam considerados todos os problemas
orçamentários para 1961, "para que o sr. Jânio Quadro.s
desde o. início. do seu govêrno possa administrar sem

dificuldades".

\ Comovente o. zêlo. do. senado.r em afastar, co.m pre
cavida antecipação., as pedrinhas do. caminho. do. futuro.
presidente.

Suas palavras devem ter pro.duzido muito efeito.,
mostrando.-o. co.mo um ho.mem público. sensato. e pru
dente, que trata de aplainar o. caminho. para que· o. pró
ximo. govêrno. não enco.ntre tro.peços em sua tarefa.

Pena é que o. sr. lrineu Bo.rnhausen não. pense do.
mesmo. modo. nem pro.ceda com igual e avizado cJl'itério.
no. que se refere a Santa Catarina, o seu Estado. Aqui
sua auto.ridade de chefe partidário e o. po.derio. do. seu

�
dinheiro têm sido. empregado.s, ao co.ntrário., em corro.m
per indignos mandatário.s do. po.vo., antes seus adversá
rios e estimular os que lhe obedecem ao. mando. para
que precisamente se desmandem e criem, com proJe
to.s imo.rais e escandalo.so.s, tôda so.rte de dificuldaâes
ao. futuro. go.vernante, a quem o. sr. Bo.rnhausen não.
perdôa a vitó,ria.

J�:í fóra, como.l Se vê, o. ho.mem é muito. diferente.

"O Esta�o"-
Em virtude de o dia dt�

hoje ser considera'jo fe
riado nacional, em obe·
diência a dispositiVO cons

titucional, êste jornal nao
,::ü,rál expedj;ent1e, motivo
porque 1D..ãO circulará a

manhã voltando a fazê·
lo somente no prOXlltDO
dia 17 quinta-feira.

�sval�o Mac�a�o: um ano �e oovêrno
Síntese De Suas Principais Rea'lizacões,E,m Palestra ao Povo

•

Transcorre hoje pri· por exemplo a reforma do
meiro :miversário ,d'a admi- edifit;io da Prefeitura, a

nistração Osvaldo Macha. criaçâJo da Rodoviária e' a

do. Não obstante b,s difi- recuperação paulatina 100
cul-cl'ades financeiras que equilíbriO das finanças.
teve de enfrentar,

-

nesses O Pref,eito OsvaLdo Ma-
.

prilmleiros doze meses de chado falará hoje ao povo,
trabalho, S. Sia. pôde ,â:e- �ltravés da Rádio Guarlijá,
senvolver uma atividade prestando contas da mar-

(lUe cOtnsideramos / profí- cha doS serviços municipMs
cua e, sob vários aspectos, em seus primeiro ano de
até mesmo notável, como gestão.

"

SSSSSS%S%%SSSSSSSS%%S%%SSSSSSSSSS%%SSS%%

I - Comunicamos que, em sessão de 1.2 do corrente,
renunciaram seus :postos na Mesa da Assembléia Le
O'islativa os senhores deputados Bn,z Joaquim Alves -

�residente, e Paulino Búrigo - suplente de Secretário,
bem.como o signatário, que ocupava o pôsto de 10 vi,ce

presidente.
II - Na mesma sessão, procedida eleição, nos têr

mos dos artigos 2D, § 90, e 101 .. § 40, inciso II, do Regi
mento Interno, fo.ram eleitos, para presidente, 10 vice

presidente e suplente de secretário, o sIgnatário, e os

senhores deputados Paulino Búrigo e Mário Orestes
Brusa.

Presidência, em 14

SE TÚ, RESERVISTA, FORES CHAMA
DO PARA PARTICIPAR DO EXERCICIO
DE MOBILIZAÇÃO QUE A TUA 5.a RE
GIÃO MILITAR E S TÁ REALIZANDO,
PROCURA O CENTRO DE APRESENTA
çÃO QUE TE F'ÔR INDICADO, ONDE,
APÓS DARES O TEU NOME, NADA MAIS
TE SERÁ SOLICITADO. E TERÁS CUM
PRIDO TEU DEVER...

ATENÇÃO MUNDO
INFANTIL!
Hoje, o TEATRO EXPE

RIMENTAL DE FLORIA
NO'POLIS levará pela ter
ceira vez a peça infantil
de Maria Clara Machade.
"�luft, o Fantasminha".
Nao Perca.

Visite a belíssima Expo
sição. de Flôres na enean,

tadora ciidade de Joinvme,
utilizando os avioes do
Conaércío T,AC_,cruzeilJ.·o
do. Sul, os quais oom 'ho._
rários especiais poderão.
levá-lo e trazê-lo no meSmo

dia partindo de Fpo.lis às

7,5
'

e regressando. às 15,30
ho.ras:

Assembléia Legislativa

Invadi�do as residências, na sua fúria, as águas a tudo.
desta-un-am, A população confia 11a ação dos poderes

públicos

I

\.COMO É
O C �FÉ

GOSTOSO
ZI TO

A Loteria
tarina patrocinou, no

a apresentação, no palco auditório. da

Rádio. Guarujá, de Celly e To.n:y Cam
pello, artistas famosos do. rádio. e tele
visão brasileiros. Com., havíamos pre-

visto. o sucesso. fo.i grande. O auditório.
da Pio.neira estava completamente to.-

mado pela enorme assistência, con .

forme se vê abaixo. Vêm-se ainda na

foto, Celly Campello e 'I'ony aO. micro
fone e os artistas com Diretor e fun.
cionáríos. Tony e Celly, no domingo

viajaram por avião. da carreira CON
VAIR da TAC-CRUZEIRO DO SUL,

para a cidade de Curitiba,
cumprir contrato.

a fim de

TELHAS. nJOLOS t(
CAL E AREIA

tRMAOS BITENCOURT
CAI� 8AOARÓ • fON! HOi

ANTIGO DEPÓSITO OAMIA.NI

Comunicação
Depois de uma semana de ausência, pelo Sul,

reencontro nossa Capital sob os tremendos efeitos
de um temporal.

Ainda há casas s Ll bmersas. Ainda estão famí
lias sem teto.

de novembro de 1960.
Deput.ado Ruy Hulse

Presidente

E, enq.uanto isso, a maioria da Assembléia,
absolutamente indif�rente à sorte das vitimas, con

timta a votar Iprojetos desa'vergonhados, imorais,
,cínicos, visanQo a dar dinheiros públicos aos mon

tes, a uns poucos aproveitadores e ,goz�dores que
morreriam de fome se tivessem que viver de tra.
balho honesto.

A culpa será deles? Não !'\erá da falta de res

peitabilidade elo govêrno?

xxx

O govêrno está mandando vender - ou dar -
vacas, frangos, galinhas, ,porces ...

Enquanto isso a criação de .rato.s aumenta!!!
lVIas essa não vai longe!

'Celso vem aí ...

xxx

A eterna vigilância renunciou ao cargo de
prêço. da liberdade.

E a vassoura não compreende porque não var
re nada para fora ...

Missao-Convile
xxx

- 15 de novembro é uma grande dat;:i!
- Será? A proclamação da Repúbli.ca, afinal,

não nos deu o ,regime ideal ...
- 15 de novembro é uma grande data porque.

nesse dia, hoje, a Assembléia vai fechar!!!Os colegas da CAMPANHA NACIONAL DE ME.
RENDA ESCOLAR - Representação Federal em San
ta Catarina, convidam os amigos de

JOÃO CARLQS DE MELO
para a missa de 70 dia que será rezada em sufr�gio de
sua alma, no próximo dia 16 de Novembro, quarta
feira, às 8,00 horas, na Capela do Colégio

Crta�'inense.
1

,r

rarti�o Social Democrático
De ordem do sr. presidente convoco to

dos os membros da "Ala-Moça do P.S.D."
para uma reunião dia 18 do corrente às 8 ho-
ras na séde do partido.'

�

/ CIQ_vis B. Ferraro - Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


