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T==--U-Il-·S-m-o-,-a-ç-ú-c-a' r
cubano e Rússia Lumum�a leYa�o alOarra�o �ara ,a �risão

e maltrata�o �elas tro�as �e Mo�ntul
cela disposta num dos edi
fícios que constituem o a

capamento onde reside o

coronel Mobutu.

americanos deverão deci
dir antes de fins de janei
ro. Em Havana se conside
ra que a euspensãc total
das compras norte-amerl;
canas, além de significar
menores entradas em díví,
sas, colocaria um proble ,

ma complexo. Fontes auto
rizadas confiam, no entan,
to, que êste açúcar poderia
eer vendido à URSS ou a

outros países socialista: 'i
embora.. rôsse, naturalmen,
te, a preços inferiores. Nes.,
t caeo, também confiam
que o Conselho üntema,
cíonal Açucareiro' não po,

derá fazer outra coisa que
autorizar estas vendas, tal
como teve que aprovar em

1960, a venda de 500 mil
toneladas procedentes da
redução da quota norte
americana adquiridas pela
União Soviética. As notí
cias provenientes de Pe_
kim dão. a entender que a

China Popular compraria
um milhão de tonelada» em

1961 e estas notícias vêm
de encontro às preocupa
ções diante da possível sus
pensão das compras norte
americanas.

HAVANA, 3 (UP!)
Regressou do, México o dr.
Raul Cepero Bonilla, mí,
nistro do Comércio, que
participou da Reunião do
Conselho Internacional do
Acúcar, O ministro não
prestou declarações porém
anunciou que ae fará, pro
vavelmente, hoje. Os cír;
culos econômicos comenta,
vam a redução das quotas,
teóricamente, decidida na
Reunião do México, que se
fosse aplicada, faria pas
sar a,,' vndas cubanas no
mercado mundial de ....

2:415.000 de toneladas, es
te ano, à 2.052.000 de to,
neladas em 1961. Porém,
ao mesmo tempo, sublí ,

nham que estas quantlda,
des não eram definitivas.
Com efeito, novato Reu,

níões do Conselho Acuca-

�
reiro podem modtrícaá.Ias
como ocorreu, por exem _

plo, êste ano quando Cuba.
já, tinha vendido em 31 de
outubro, 300 mil toneladas
acima da quota básica de·
slgnada pelo Conselho
Açucareiro. O ministro do
Comércio declarou que "a
redução da quota não are,
tará Cuba. As maíorne
preocupações Idos círculos
financeiros provém, em

primeiro lugar, da íncerte,
za a respeito da atitude dos
Estados Unidos que pode
riam abandonar totalmen,
te, ar' compras a preços
preferenciais e em segun ,

do lugar, o excesso de
oferta no Mercado Mun
dial para o próximo ano.
Se os Estados Unidos de,
sistem de comprar açúcar
de Cuba, esta terá que co
locar aproximadamente ..

2.000.000 de toneladas no
Mercado Mundial ou redu
zír sua produção. No do,
mingo passado o primeiro_
minist.ro Fic;lel Castro de-

./ claroll que a· política cuba
na seri!). definida no fim do
mês, e também, espera-Se
que WaE'hington indique a
Slla nas próximas semanas.
Castro indicou que "'esta
era a oportunidade" para
o presidente eleito Kenne
dy de "abandonar a polL
ticn agressiva contra Cuba".
Por&m, segundo a� infor_
macões Que se têm na ca
pibl cubana, a Adminis.
tração e o Congresso norte_

para um dos dois cami
nhões militares que ha
viam transportado os sol
dados. Um soldado ajudou.
o a ',;ubir, sem eepararvse
um metro do ex-primeiro
ministro. Pongo subiu por
sua vez, sem afastar os

olhos de Lumumba. Os' sol
dadoe ocuparam o resto da
plataforma, o caminhão
partiu à grande velocidade,
em direção a Leopoldville.
Ao chegar à cidade, o

caminhão com o príslonet,
ro, se desviou para as co
linas dos arredores onde

acampa o cal, Mobutu com
suas tropas de choque. Lu,
mumba e o coronel não se
viam oeede os príncípíos dp
outubro, quando o coronel
veio ver o ex-prisioneiro
ministro para falar com
êle de "reconciliação, uni,
dade nacional e uma con
ferência de mesa. redonda".
Patrice Lumumba passa,

rá a noite numa pequena

qu�: Depois de descer do
aviao que o trouxe de Port
Franqui, Lumumba subiu a

um caminhão militar, jun
tamente com Gilbert Pon ,

go, enviado da Segurança
congelesa Quarenta sol;
dados se apinharam em

torno de ambos. O cami
nhão partiu para o campo
militar onde reside o coro
nel Mobutu.
Quando Lumumba apa,

receu à porta do avião de
camiea branca, com as

mangas arregaçadas, bra
ços às costas, olhou triste
mente, através dos oculos
o ímpreseíonante aparato
de forcas diante dele. Des
ceu então o delegado da
segurança. Gilbert Pongo,
que não podia dissimular
um sorriso triunfal. Atrás
de Lumumba vinham um

oficial e uma dezena de
soldados.
Imediatamente Lumum

ba, �ereno, foi empurrado

LEOPOLDVILLE, 3 (FP)
- Mãos amarradas às cos

tas, com uma grossa corda,
e cercado de uma boa es,

colta, Patrice Lumumba
regrei-sou ontem a Leopold ,

ville, depois de viver uma
aventura que começou do
mingo à noite e terminou
num Pequeno povoado sí ,

tuado a 700 km da capital,.

Nkew, perto de Port Fran;

Algum! minutos depois
da chegada do caminhão
militai' qus o cnduziu des,
de o aerop, ,to, e ex-prí ,

meiro_minisbli foi levado à
sua cela por soldados que o

maltrataram brutalmente,
Um deles agarrou,o pelos
cabelos para obrigá-lo a

posar para Os totografoe
'que se encontravam pre,
sentes. Com o rosto crís,
pado e os olhos abatidos,
Lumumba viu-se obrigado
a poaar antes de entrar
na cela.
Outros oito p�'!sioneiros

desceram do aviao pouco
depois da partida de Lu,
mumba. Acredtta.se que
estes prísíoneíros foram
transrerídoe tambem ao

acampament.o de Pinza.

Govêrno cubano dominado
pelos comunistas

WASHINGTON - ram, por engímo, sôbre o' foguete caído cm Cuba,
O govêrno ::os Estados território cubano, '''flrta- "com o fim de analisá-los

Unidos, 'pe�a primeira vêz, feira última.' para tratas de averiguar
qualificou oficialmente, on- A Casa Branca informa as causa,; do defeito de
tem o govêrno cubano' de que a -"Emenda Kersten" funcíor.ümento dêsss 'tipo
dominado pelos cumunís- de8igna "c'j'nheiro' para 'a de veiculo espacial ce com.
tas - o' que ocorreu quando assistência a refugiados provada seauranca."
o nresídente Eisenhower procedentes de países con-

.

invocou a chamada "E- trolados pelos comunistas",

TENT J VA MALOCiROU N'menda Kersten" da Le�'ue E' esta a primeira vez que A I
.

'

aveSegurança Mútua. pal'a-'[u- o governo dos EUA ass'·).1e ••
'

torízar a inversão de até a'_ títude legal de que o

um milhão de dólares pa- govêrrio -:e Castro está sob
ra- pres.Lr assistência aos· domínio cumunjsta.

��e:��: den:fõei��i!a��S�t��� fof a���\��r d�el�r�s�,�:���
russa nal'll8'o 1010 . recuperadaregiões. rio de Imprensa da Casa

Simultâneamente,\ o De- Branca, James C. Haigerty,
Jartamento ,('I.e Estado a- e 'por Tracy Voorhees, re

.nuncíou ontem haver da- present'rnte : pessoal
.

'd o

elo instr�cões a� 1m1carre- chete do Executivo €':1car
gaco dos -Ne�:ócios, dos EUA regado de prestar assistên
em Havana para que peça cia áos' 'refug iados cubanos
a Cuba a devolucáo de na Flórida.
"quaisquer fragmentos" dis- O Departamento de Esil;.
poníveis do foguete espacjal do declarou que os EUA
'�orte-americano Que cai- querem os fragmentos é Q

um homem em foguete
sulque os estrelados céus
sôbre o nosso planeta" e

afirma 'Que, "indubitável
mente, o primeiro explo
rador do esnaco será um

compatriota
-

nosso, um 'ci
dadão soviético". Declarou
que "a, ex.periência atual
mente �r:n 'desenvolvimento
tornrá possível o.bt{ir ainda
mais inf'ormações 'necl'ssá
rias para .garantir a segu.
l'.lnça completa 'c!e futuros

vôos espaciais Que se hove
rá de empreender".
Kuo Mo-Jo, presidente 'da
Academia; Chinesa '11e Ci-
ências, enviou ao presiden
te da Academia Soviética
de Ciê�:Cias. A-:- N . .Nesme

yanov, um ,cabogl'.amo de

felicitaçõ/es, manifestando
tilue Q lançamento. "acres
centará nova e proveitosa
/informação ao es'tudo do
espaço e o vôo espacial
tripulado."

tacelerações da partida e

fas,e da 'não-gravi.dade, se

gundo 'se info��ou nun;
uomunicado oficial forneci
do pela radio de Moscou.

, Interessantes' íntorma
ções, acresce.�ta o com�ni
cado foram obtido,s' sobre
a estrutm'.l da nave cosmi
,(a. O contato 'Vor radio com

a nove Itlneionou rlurante
toou o Vo.O e pe.rmitiu v.e

rificar (1ue', as conel!1::ões
normais-de vida se· ma�nti
veram na cabina no que
se refere à ·compo.sição Cio
'.ir e à sua tem,peratura.
Um ,sinal foi enviado, con

clui o' comunicodo, . para
que a Inave cosmi::a voitas
se à Terrá. Mas, esta se
guiu uma trajetória não
prevista e desintegrou-se ,ao

penetrar nas camac'os· den
sas da atmosfena.
O últimlo corpo do fo

guete portador continua seu
curso no espaço.

Moscou, 3' (FP) - A
tentativa de recuperação da
nave cósmica sovíétí-a ma

logrou, comunicou a radio
de Moscou. A cápsula es
pacral com duas cadeas a

bordo, d'esintegrando-;se
quei,n:01(-se ao penetrar na�
camadas densas da atmos
fera, d�ois de

ter�do brdem para regI' sa",' a
tenk

,
}.

JANGO NA "CORTINA DE f,ERRO"
-

I

ram pari despedidas o

embàixarlor Alves de sou'za,
o deputado San Tiago Dan

tas, o cônsul Corrêa do La·
go '.l funcionários diplomá
ticos e comei'ciais' do Bro

sil, além (o represl)" L'lnte
do Quai d'Orsay.
Ouvido pela reportagem,

o deputado San Tiago
Dantas declarou que a

viagem do sr. João Gou
lart aos países da "Cortina
c'e Ferro" não tem caráter
politico, mas de estuelos e

observacões.
"A nlLhuill1 homem pú

bli(,o e' licito ignorar, nos
dias ti:' hoje, '�crescentou,
"a contribuição Que os paí
ses socialistas trazem aso·
lução dos problemas econô
micos e socia��� especial
rr:ente 0S relacw::ados com
a .clas�·e ·trabalhadora. Será
éesejável. sob t000S os pon
tos-de-vista aue os hcmens
públi.cos brasileiros adqui
ram um conheciment,o di
reto dessa expC'riência, .�em

influências, ou fil�aJi.da.des
ideológicas". I

O ::"eputado San Tiago
V.lntas s·eguirá na próxima
semana para a Alemanha
Ocidental, dev(cda visitar
as cidades industriais elo
RUhr, e em seguiêa irá

possívelmente à Suecla pa
ra observa", o sistem'.l de
previdência social nôsto
em práti'a naquêle pãis.

PARIS -

O vice-presidente JOão
Goulart partiu pora Pl'aga,
Co TO hóspec'e oficial do

presidente da TChecoslová
quia, devtl.:do visitar as

prin ;ipais indústrias e or

ganizações operárias do'
pais.
Ao aeroporto comparece-

I As cuas cocleinhas. que
Viajavam na terceira nave
'cosmica suportaram bem às \lAURENCE D'IVORCIA-SE1 DfPOIS DE,

'20 ANOS�ElE' SE'RA' ASTRO
,DE SiEU FILME idade, em trajes de cama

em um aparta,mento de
Londres no mês de junho
últimO. Disse tampém que
i
...mbos assinaram·uma t:'.e
clara�ão, de boa .vontade.
Gage, tambem ator ma

rido de Joan Plowright.
admitiu, por sua vez .que
cometeu adultério em Nhel
s'l::,qui, na Filandia, � ..

1957.

Ambos, Vivien Lek�h e

Olge, dissera:!']" que esta
vam uasados efelizes até
que miss Plowright e Sir
Laur,en;e comeearam a ter
encontros. Aliás: miss Leigh
perdeu o nervosismo quan
do passou a declarar:
"Até 1952, nosso casa

mento foi bem feliz", dÍ!:;se
ao TribUl.,al. "Então notei
mm!ança no. atitude de
meu' ,marido. Disse-m.e qú�
estava interessac10 em al
guém".

A declarante disse que
após seus dois adultérios
ho.uve reconciliaçi'j,o, mas
que em s,dembro de 1958
01.ivier foi aos Estados, U�
nidos.

LONDRES, 3 (AP) - A
atriz" Vivien Lei,ghl obteve
divórcio c:e sir Laurence o
liver após ocusá'llo de a- .

dultério com a ','triz Joa':l
PloWl'ight e a'dmitir que
também ela cometeu-os em

Londres e no Ceilão.
Miss Leigh trajando um

vestido encarna.do e prêto,
'.ompareceu 'ao' Tribunal
Ljue lhe conce�eu o divór
cio.

Por efeito da aeão de Vi
vien -Leigh, o marido de
J00\2 Plowright, Roger Ga
ge, também obteve divórCio
Miss Leigh, com 47 hnos

de idade aemitiu ter tido
relações com 'dois 'homens
porém não citou .seus no�
mes. Seu advogado afirmou
que as 'reconciliacões com

Olivier, Que O'corràam após
,seus, adultérios, ,constiOOí·
ram condescendfi:1cia d(�
seu de seu illl'arido ante os
fatos.
Um detetive particular

prestou "<::epoimento e diz
ter provas de que encontrou
Joan Plowright e Sir Lou
rence, ora com 52' !11�OS' de

SÃO PAULO-

O jo,ª,odor Pelé acaba de
firmar contrato com uma

companhia cinematográfi
(':1 paulista a fim de de
sempo.:har 'o papel de Pé
lé em um filme colorido,
de 10I).ga metragem" que
contra' SL"J vir·a. Uma das
condições 'contratuais e' a
sua DartlcinRcao no, lU f( fi

cuj o-filme: orç3ldo em Cr$,
30 n�ilhões será distribuíao

\!.llnbém .para a Europa
once o Jogador goza de
grande popularidade.

A rádio de Moscou e a

impreltl sa soOviética ,ex!alta�
rom ontem os resultados da
nave espacial soviética de
cin=o toneladas, com ani
mais e ·planta,' a bordo,
lanc".'.ida 5.a-feira ao esPaço,
,Tas Que se desintegrou ao
voltar para a T,erra. :

O físico V. Dobra.-,..�,vog
diz no neríodo "Literatura
e Vidadã", 'Que "é evid'ente
para todo o mundo que não
está disV"nte o dia .e,m que

Ainda a nGssa luminosa e culta maiGria legis
lativa na Assembléia, anteGntem, cGnside,randG O'

}1rÍncípiG cGnstituciGnal da INDEPENDÊNCIA E
HARMONIA dGS po.deres, decidiu, através de uma

lei, dedarar a cGnstituciGnalidade de Gutra, que o

JudiciáriO' declarara incGnstitucional.
Os sábiGS legisladGres udenistas nãO' quiseram,

110'1' certO', reVGgar e cassar O'S acórdãGs dO' nGSSG

mGdestG Tribunal de Justiça e dO' humilde SupremO'
Tribunal!

HesGlveram, pGr issO', dec.retar a cGnstituciona
lidade aludida. E CGm issO' resGlveram O' cGmplicado.
"affaire" dGS cartóriGs, que tanta cGmplicaçãG es

í.ava causandO'.
Agma, tudO' .certo! TudO' lega l! Os direitGS dos

qu·� reCGrreram vitGriGsamente aO' JudiciáriO', gra
ças à tal lei, fGram pulverizadGs,

E tod03, bGquiabertGs, nãO' sabem se devem ad
íI\iI'Hl', :la maioria, fi cultura GU a intelijumência ...

"Não terei dificuldauê,S-
disse\ P,('lé à ,reportagem _ .

pois farei perante, às, câ
maras o Que faço s8<mpre
.:: a vir:1a real. E pãlll Que
não haj a papagaia,das, pe
di aos diretores' ou� escre-
ves'sem a minhá história
pura e sixples". O "script"
será lteito pelo sr. Rui Bar
bosa.

GOMO É GOSTOSO
O GAFÉ ZITO

TREM DA AL,EGRIA

�
.:l"-
I """
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DESFILE DE BERMUDAS, DENOMINADO "UMA NOITE EM MIAMI" NO OSCAR P IALA[E HOJEL, EM BENÊFICIO DA CONCLUSÃO DA ALA JACIN
IHA' PEREIRA OLIVEIRA ANEXO AO HO ,SP,IIAL D,E (ARI'DADE NO PROXIMO DIA 10 AS 23 'HORAS, NUMA AP,RESENTAÇ ÃO DO' COMENTARISTA

SOC'IAL DO JORNAL A GAZ:EIA "CELSO", ,RESERVAS DIE MESAS NA PORTARIA DO HOI'EL.
-------_.- ._-� �- '. -,- .. - � __._.,-,. __ .

fj Para almoçar e jantar bem, depois de sua
t� �,QUER�NCIA PALACE HOTEL
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A. SCHMIDT

O' Príncipe de Nossa Diocese Faz Anos
Com grande alegria regfs

trames hoje o aniversário
natalício lde nosso amado
Pai � Pastor espiritual, O illl'·
sigI'e Arcebispo Metropolito·
no, D. Joaquim, Domingues
de Oliveir-a que completa,
em venturosa existência e

perfeita saúde, a abençoada
idad e de 82 anos!

Filhos de sua solicitude
pastoral e de, seu ínconsávêí t
zêlo, respeitosamente beija
mos-lhe o anel num efusivo
cumprimento e votos ,,-ire
bênçãos celestes.

Nossas felicitações são!.ho
je al�reseidas de novos, pa
rabens de vez que S. Exeia.

terrl ar feli7J, oportunidade de,
nesta dota, conferir asa·

grada ordem de Diácomo a

mais dois futuros,colabora
dores seus em sua arquídão
cese,

x x

ANIVERSÁRIOS

D. JOAQUIM DOMINGUES DE OLIVEIRA

Transcorre no dia de hoje mais um aniversário

natalício do eminente D. Joaquim Domingues de Oli

veira, mui digno Arcebisp., Metropolitano e alemento

destacado em os nossos meios intelectuais.
O ilustre príncipe da Igreja Católica, no dia de

hoje, ver-se-á cercado das mais ,carinhos�s,�emon�t�'a
ções de apreço e regozijo por parte, da familia católi ca

catarinense.
Associamo-nos as �omenag'ens. augurando-lhe vo

tos de perenes felicidades.

Menina-Moça NAIR SILVEIRA
x

Completa na data de hoje o seu 15.° aniversário -

�.atalício a prendada menina-moça N,air Silveira, dileta If ilha do distinto casal 81'. Wilmar Silveira, funeionário
do LA,P.C. desta Capital, e Sra. d. Aracv Silveira.

À Nair Silveira. às felicitações de "O Estado",

:E A IGREJA CRESCE. . . NOVAS Q.R'DE
NACÕES. MAIS DOIS JOVEiNS CATA-

•

RINENSES ...FAZEM ANOS HOJE

'Ja, Brusque, os dois conter
râneos galgarão a elev'zda

dígnídade do Sacerdócio Ca

tólica,
A

. cerimônia solene terá

lugar às 9,30 horas durante
a sonta Missa paroqujo l

quando o ,Subdiáconos pas
sarão à sagrada ordem do
Díaconado.
ASSOCiando-nos no espírito

de fl'lternidac,e cristã ao jú
bilo dos felizes 'moços, esta
coluna <atólíca apresenta
lhes votos sincefos de felÍbi-
taçõçs, __bem corno a. sfus
pais, irmãos, ,p-árentes eben-
feitores':

"

"

1 L· 1

Mais doIs jovens catari
- jovem Aulo Sanford de Vaseoncellos, acadêmico de nenses sobem mais um de-

Direito de nossa Faculdade. grau no Sacramento da 01'-
- Srta. Tânia Nair A. CORta. +ern. São êlvs : Toicil Tava-
-- Sr, Stravos Kotzías res e Pedro José Koehler,
- menino Mi.guel Daux " , , I 'rquele da cidade de Brusque
- Coronel Rui Stokler de Souza, de nossa Policia Militar

e este da paróquia de 'Luiz
- sr. Vitor Mário Zanet Alves, Itajaí.

jMaltri2i Ida paróquir, de N."
Senhora de Fátima, no Es

treito, a ordenoção é'.,p Diá
como das mãos 'de Sua Ex
celêncfa. Reverendíssima D,

Joaquim Domingue, de Olí

veíra, Al':,eb�s'Po Metr{)!poli
tano e 'no próximo. Idfla '8 np
santuário de lItossa �e'rhpra
de Carava,&;_gio, em 1tzà�hu?

,

.. �

FARÃO ANOS AMANH:Ã

Convite

- srta. Lindalva Costa
- sr. Luiz Moura
- sr. Bernardo Berka Filho
_:_ sr. Moacir Iguatemi da Silveira
- sr, Pedro David Fernandes da Silva
- sr, Dilmo ISolou da Silveira)

,

- sr, Luiz Henrique Stodieck',
- sra. Iolanfla Prauun '.

- ar. Nicolau Francisco de Souza

• Missa
P A R T I ( I P A r A- O' Neusa Maria; Eleonora, Newton, Elisabete e Ha-

"

'
"

milton Péluso, convidam aos parentes e .pessõas de

*,,�c.� i suas relações para a missa, em Ação de Graças pelas
Carlos E, H, Freysleben e Bodas ,de �rat� de seus PaIS - ,Wolga Mac�ado Peluso

.

Senhora tem' o prazer d.e 1
e SYblvlO, RlgUtell'fa ,Peh�so, ahreahzar-se )10 dia 7 d� �e•

.t., '" parente e
zem 1'0, qual' a eira, as 8 oras, na Capela do DIVlDOpar lClpar ".os

, _

S Espirito Santo.
pessôasi de suas relações o

_"

..ontrato de casamento de

seu filho: Nelson com a srta.
Laura Guerrieri.

Humberto Guerrieri e Bra.

tem o prazer de partic�par
aos parentes e pessoas de

suas relações o contrato Ido

casamento de sua filha Laura

com o sr, Nelsom da Silva

Freysleben. J -----------

li, Bicicletas BEKSTAR, a) ultima palavra em bi. IJ:1 cicletas, encontram-se a venda na RAINHA !
11 DAS BICICLETAS, em todos 03 tamanhos e pelo III menor preço da cidade, Rua Conselheiro Mafra ['
ii 154. . ,

II

OS ;NOIVOS CONFIRMAM

��
FIOlsmópolís - SC' 3- de-

zembro - Í960, Rua De'odO-1ro, 18
,:

Rio - GB 3 - dezembro
\" .-

- 1960, Rua Lopes Ida Cruz,
342 - Apto, 6 - Meyer _- - - - - - - - - -

�W."''!.''''''''''!.''·.\'S''''SS'''%''''''''SSSSO;''%SS'sS''SSS,SSSSSSSSSst4SSS:SSSSSSSSSSSSS"'" I �

GRUPOS GERADOllfS . K.�t1rab' O
�� ".�'. ,;-' ENSIN

2 GRUPOS MAN
,_ - . .

300 RPM 1000 KVA
A VEMDA N:r-rJ GRUPO NORDBERG 257 RPM 875 KVA

1 GRUPO SULZER 250 RPM 836 KVA BANCAS DE JORNAIS
2 GRUPOS RUSTON 220 RPM 750 KVA E REVISTAS \1 GRUPO W0RTHING TON 375 RPM 600 KVA
1 GRUPO MIRRLEES 750 RPM 560 KVA
1 GRUPO MAN 360 RPM 450 KVA
�� GRUPOS SULZER 514 RPM 425 KVA
1 GRUPO MWM 360 RPM 400 KVA
2 GRUPOS BOHN & KAEHLER 500 .RPM 350 KVA!�I GHUPO ATLAS 327 RPM 344 KVA
1 GRUPO BOHN & KAEHLER 500 RPM 300 KVA; ,

Residência Alameda
" - Adolfo Konder nO 27,

2 GRUPOS MODAG 600 RPM 270 KVA� Caixa Postal 40e.1 GRUPO ATLAS, 360 RPM 250 KVA1,;- ---

TeletQ.,Ile -' 2422,
2 GRUPOS MAN 900 RPM 200 KVA ,�<
1 GRUPO MWM 720 RPM 200 KVA
6 GRUPOS MAN 900 RPM 96 KVA
3 GRUPOS SKODA 1500 RPM 50 KVA

.

Dr. Hélio· Peixolg
ADVOGADO

Escritório - Rua Fellpe
Schmldt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.

ANDEBU DO BRASIL S. A.

1
1

Grupo:; ilúVOS e semi-novos - Alguns com garantia de fabrka -

� ENTREGA IMEDIATA;
I',

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

10) - Na 'cidade de
,

Blumenau sexta-feira, Ma-
1'ily Deeck a decradora n;o
1 da cidade inaugurou uma

boutique, com os convida.
dos José Rodolpho Cama
ra e a modelo profissiona I
;'Denise",

..

11) - Cumprimentamos a

Srta. Zenita Grams Novaij{
pela sua colação 'de grau
ontem no Colégio Coração
de Jesus.

comectrenos

REPORTE'R FOTOGRAFICO
AMI1TO N

Reportagens: Reuniões Sociais - Casame�tos
- Políticas - Coquiteis - Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da noite,
serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTApO" Conselheiro Mafra,
160·,-' fone 30··22. .

I

.

Fiuza Lima que tem olhos
de gota, mais se�l l1om'ora.
do esta .na Pista, Suely Pe
reira é a morena ele porte
distinto muito brotinho,
que representa a Cidade
de Itajaí.. Dori::;, Matias
uma beieza que lembra So
raia, Representa a cidade
ele Tijllcas, 'Neiva Bianchi_
ni M, E. Lajes, é uma mo.

ça que lembra as mani
quins frau'!:esas, mais ,está
com seu noivo também na

pista, Del'lir Bortoluzzi é
uma loura bonita que re- ..

pl'esenta a elegância da

ml1lher Crisciumense, Mar
got Paiu Luz sua elegân_
da já é notada pelos co

lunistas a muito. Margot
representante do Clube
Doze de Agosto, Ma ria He.
lena Di Bernal'di é a re

presentante do Sindicato
dos Comerciários, Marizff
Ramos é a elegante Bangú
'que o Lira Tênis Clube
convidou para sua repre
sentação, La,guna, nos man
dou a simpátia e simplki ...
dade de Regina Ulisséia,
que l�presenta muito bem.

12) - Elegantes Bangú
envadil'am o Querência
Palace c movimentaram a

cidade, Suely Stein lV1. E,
Joinville, é um sucesso de
loura Nilce Massi,gllan,
}\tf, E: Joaçaba, no seu tipo
minghon está 'com uma sé
rie de apaixonados, He
liete Lima M, E, Caçador
moreninha simpática que

Rua Araujo Porto_Alegre, 56 � 2.° andar - Grupo 23 - Telefones: 22-5288 representa o clube 7 de
� - 32-8833 - 32-9422 - RIO DE JANEIRO - Setembro, Magnit Faber,

fi,s.S%�: ::::':;:.::.:::::::s::::::;::; ,��.�,�'"�����!����_:��::����'t)�:_���;��:��l��'����B�a�����t�tZ����l��!�!���a��.a��;�::y���
: PREPARA!f OS CAMINHOS DO SENHOR. f�D'liR,BTAI SUAS' .YEREDASI

. . \

UM��-NOITE ,INESQUECíVEL, A FESTA DE 15 ANOS DE MIRIAM LUZ 1
1) - Vinte e três horas da noite de terça-feira, Mirtam e seus pais, Sr. �

2 Sra. Dr. Aldo (Esther) Luz, nos salões do Querência Palace, artisticamente
decorado, recepcionaram convidados para a linda festa de 15 anos. O conjunto
de Castelan, com seu vasto repertório abrilhantou os 15 anos de' Miriam -

Entre os convidados
o colunista anot.ou:
Doris Maria Ramos
Gomes, Altamiro Fe
liph, Elizabeth Fon·
tes, Ubirajára Bran
dão, Maria Beatriz
Wildi Vinhais, Raul
Caldas Filho, Regina
Patrícia L. Neves,
Luiz Fernando Di Vi
cenzi, Margot Paim
Luz, Henrique 'Wen-
dhausen, Alberto
Cintra, Marina Ligo
ki, Carmem Rosa
Caldas, Amilcar 'Gon
çalves, Rosa Maria
Reis, Evandro Nó
brega, Saul Linhares,
Joice Ramos, Rober·
to Luz, Sandra Daux,
Nicolau Apóstolo,
Elizabeth Jorge, Clau
dio Di Vicenzi, Diva
Maria Carvalho, Ar
tur Pereira Oliveira,
Filho, Nair Maria
Laurindo, Luiz Hen
rique Rosa Carmen
Lúcia Cn;z Lima,
Paulo P. Oliveira,
Lúcia d'Avila, Del
fin Peixoto, Lenínha
�arda, Claudio Ra
mos, Vânia Mortiz,
Henrique Fontes. O;:
casais: Sr. e Sra.
García, Sr. e sra ,

Evaldo Moritz, Sr. e Sva. Dr. Abe.lardo Gomes, Sr. e Sra. Dr. Cavalcant.

2) ,_ Estou informado que uma pessoa de elevado posto no Mundo So
«ial e Político do Estaro, vai batisar um luxuoso Iate. '

3) - Cumprimentamos ao Sr. Charles Edgard Moritz, pela medalha de
Honra ao Mérito e Trt.balho, que recentemente recebeu na Velhacap.

4) � No próximo dia 15 no Teatro Alvaro de Carvalho, será levada uma
movimentada peça, "O Natal Cara Suja" - Waldir Brasil, Geni Borges Nívia
Nunes, Armando 'I'ava res, José Artur D'Camporn e a Garota Loísemary, são
os componentes da movimentada peça.

5) - 4 cidade de Joinville ontem, aconteceu Com suntuoso desfile derendas e bordados da fabricação Carlos Hoeperlk S. A .. Vinte srtas da sociedade Joínvillenss, desfilaram na passarela do Harmonia Lira.

,

6) -:- Na cidade do Tiju,cas o Lions Clube' festejou o seu 5.° aniversário.Apos o .]allt�r comemorativo, aconteceu toma.r um moVimentado bino'o cujarenda reVel'tlU em pról elo Natal dos Necessitados, .

"', ,

7) - Tambe;'D_na, cidade de Tijucas o Sr. Oscar Von Trompowslky, inaugurou uma exposlçao oe aquarelas, que aconteceu bastante concorrida.

,

8) -_ O discurso do Desen�arg_adol' Ivo G. Pereira de Mello, .durante aDlplOl�açao do Governador e Vlce:_Governadol" eleito tem sl'drodas mtelectuais, ' . o assunto nas

. I�) -f �al �etunião dos Banqueiros do Brasil realizada no Rio, o sr GeneSIO .. IllS OI e el o o "Banqueiro do Ano".
'

. . -
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Neste volume reúnem-se ensaios crí
t.i.os sôbre "Homens, Livros e Idéias",
pubJi.cados por Pinto de Aguiar, quan
do responsável pelo noticiário biblio
gráfico de orgãos da 'imprensa bahiana.
Versando temas literários, históricos

e sociológicos, estudando o ·escapismo
do Maugham ou o profetismo de Wells,
a tragédia humana da transmigação do

<sertanejo para a cidade, através de ro

mance de Amando Fontes e de Mario

Joseph, a admirável poesia dramática
ou elegiaca, introspectiva ou panteista
de Eugenio Gomes e Rupert Brooke, de
Rosalina Coelho Lisbôa e Alice Ventu

rino, o problema da unidade nacional,
da proclamação da República, a xenolí
teratura brasileira, ,em obras de Tau ...

t!:-'SSSSSSi'SSASSSSSSSS%"'SS�SS"%%S"!nay Vicente Licino Cardoso, Orestes'
Barbosa, ou ainda analisando a proble- t
mática jurídica em trabalhos de Luiz'

.

Viana Filho e Aliomar Baleeiro, êste vo-

lume é uma amostra de que a extrema
versatilidade não diminue a acuidade
do analista.
Neste sentido. é que se justificam as

palavras de Vitorino Nemésio, que pre
fada o livro.

Êste feixe de pequenos ensaios cír
cunstânciais mostra isso: seu estilo é
tão vivo ao tratar de Dois Climas e duas'
poetisas, ou de Dois 'Climas e dois poe
tas, com fino sopesar de temas e de mo

tivos líricos, como a ligar dois roman

ces, os Corumbas, de Amando Fontes, e

Sertão e Cidade, de Mario Joseph, ao

drama téu rico e humano de o Campo (

fi. Cidade brasüeiros, focados corno pro
blema.

Nestes dois sentidos críticos - o

literário e o sociológico Pinto de Aguiar
nos dá a justa medida do seu poder de
abarcar a complexidade dos modos de
interpretar o seu país como nova nau de
história aproada ao futuro. Êle compul
sa a existência nacional em todos os as

pectos e vivências do drama humano que
a integra: os grandes espaços tropicais
de comunicação dificil e conquista pre
cária, a polaridade de atração entre o

litoral e o Sertão, o São Francisco como

estrada fluvial compensadora de uma

costa atlântica imensa e mal cabotada,
a estrutura patriarcal dos grupos hu
manos do interior conduzindo a uma

) economia sertaneja estanque, e ao man

donismo, o gigantismo urbanístico do
litoral e do sul contra as gazendas-clda,
des e os postos tropeiros do hinterland.
Tudo isto, é certo são problemas há

muito definidos e explorados pela socio
logia e a história; que no' Brasil são
reversíveis ou mútuamenle apoiados.
MfLS a originalidade de Pinto de Aguiar,
como escritor e e ionomísta, 'está no po
der de superação de perplexidade expli
cativa, a quase muitas vêzes' tal sudário
de temas de saber conduz. Jl':le sabe ver
como poucos a íntima conexão dessr..
impasses enunciadas da problemática
brasileira, os sintomas reeursí :is de
uma ordem de realidade a outra, a len
ta compensação de contrastes que a obra
elo homem vai trazendo à trama aparen
temente inextricável, dos fenômenos.

Noticias
HOMENS, LIVROS E IDÉIAS

Pinto de Aguiar

UETRATO TUmUTARIO DA BAHIA

.

Neste ensaio o Prof. Pinto' de Aguiar,
diretor da Faculdade de Ciências Eco;
nômicas da Bahia, e atualmente Diretor
da Petrobrás, realiza um interessante
trabalho de análise da estrutura econô
mica da Bahia, atravez da tributação es-

.

tadual,
Trata-se de uma curiosa pesquisa e

análise financeira, que vem revelar as
pectos dramáticos da realidade baiana
com eles.compensações int razonais, com

U�11 fortíssimo condicionamento de sua
Vida P?r uma estrutura primária agro.

J)�st�l'll, po.r uma tremenda preponde
nWCla dos Impostos indiretos sôbre as

�tivi.dades econômicas, enquanto quase
11'eXlstem os direitos incidentes sôbre a
riqueza patrimonial.
Constitue-se êste trabalho em verda

dell'o desbravamento de uma nova técni
ca de análise, tanto,mais util neste caso

q�lanto a Bahia ii uma verdadeira mi�
matura do Brasil, com as mesmas carac
terísticas de regiões de industria alta
�e.nte tecnifi�ada, no Reconcavo petrohfIco, l�d� � lado com zonas de agricul�
tura prmutlva, vastas arcas-problema
?nde as populações vivem inteiramente
a margem da economia de mercado

.

Uevela também êste pequeno mas' va
h.oso trabalho, o quanto util pode ser a
fmança pública, não só como conheci
mento ancilat, de .P9lítica e,conômica
n!as também da próPria economia polí�tlCa.

NOTAS SônRE O ENIGMA BAHIANO

Quando uma vasta região como o Nord e_:; te, - com uma população de 25 milhoes _de hab�ta;'ltes, (quase 40% da poIpulaçao braSileIra) o"upand.o paI'te
.

'f' .
' � c slg-III IcatlVa do território nacional

t't' ,
- se

cons I ue em area ''l'oblema d '
,. e um paiSem ple�o dese.nvolvimento, é importante

.que seJa analIsada, e feito o dignóstko
de sua problemática, pois o -seu retarda-

SSS'SSSS'SS$"SSSSSSSSSSSSSSSSSSS:

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

Literarias Hiêicretas HetstarJ K LA' I �� :'\iI
• •

.

- I�J �
f�cil r.o Id'e�ocrata. Pela ló 'I ....
gH::1, devenam empatar.. I A venda em suaveis prestações mensais na RAI-
Mas, desta vez, não fo-, NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154.

ram OS ,�ios NN do ca'D.di-;
dato ,democrata, que lhe de, Peças' e acessorlOs, para' qualquer tipo de bicicleta,
llam.a vitória. A cMl�a pinturas simples e jubileu, consertos e reformas, só na

é outra. RAINHA fiAS BICICLETAiS, Rua Conselheiro Mafra,
154.

Já se sabia quem vence
ria as eleições nos '�Estel-
tes". !
John Kennedy, o J. iK. I
Renne,d'Y, se escreve com

dois N. Richard Níxon, não
tem letra .dobrada. i

Desde 1897, vencem na I

América do Norte, os can:!
dhdatos que têm no_nome,

I

letras duplas. Willian Mcc

Kinley, T. Roosevelt, Willi
an Taft, Woodrow Wilson,!
Warren Har::ing, Calvin i

Coolidge, Herbert Hoover, jF. Roosevelt, Harry Tru- I
man e' por fim o. nosso Ike. i

Muitos dêstes, reeleitos I
c on tl�l, adversários "mono- I
grâmicos".
O Partido Democrata viu

"e em perigo, quando resol
veu-se lançar Rockefeller
em lugar de Nixon. I

Rockefeller seria candidato
perigoso, pois com seus

I

dois L, lameaç�va a vitória'

mento pode muito bem obstaculisar o

crescimento nacional.
Êste o ensaio do Prof. Pinto de

Aguiar, resulta de uma enquete jorna
Iistk a sõbre o assunto abordado, o cha

mado "Enigma Bahiano", isto é as ra

zões as causas, os motivos que impe
dem' que um Estado de tantas possibili
dades, como a Bahia, goze de um razoá
vel take-off na atual conjuntura econô
mica brasileira, quando no passado, por
mais de uma vez, foi o centro dinâmico
da nossa economia.
Daí o interêsse que desperta no leitor,

sobretudo porque o seu autor propõe que
tal problematica não seja estudada ape
nas à luz dos fatos atuais, quase estáti
cos, mas de uma analise dinâmica, atra
vez de 'perspectivas históricas, geogra
ficas e sociológicas mais amplos.

Os eleitores americanos,
"ão gente esperta.
-Tomaram conhecimento
inclusive, que existe oBra

sil, descoberto por J. K.,
para os estrangeiros. Bra

sil não é mais cajiítal de
Buenos Aires. É Brasil
mesmo no '�uro, com Bra

sília, Ester Maria Bueno,
campeonato mundial ,�� i'U
tebol � urânio químicamen
te puro.
Tudo isso, no govêrno Ue

um tal J. K. daqui.
Porisso, tacaram um J.K

lá.

Se sua bicicleta está velha? não se preocupe, leve
na RAINHA DAS BICICLETAS, que ela lhe retornará
novinha em folha. Rua: Conselheiro Mafra, 154.

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

Reportagens: Reuniões Sociais - Casamentos
- Políticas - Coquiteis - Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da noite,
servi-ço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mafra,
160 - fone 30-22.

Pura inveja.

.. S. Limo e Silva

Um mundo de surpresas agradaoei:
�,��:;�.,�;.'):;�;������::��.'���� .-

�

SUPERCESTAna

,'<';

Agora, /)eICl prlmriro ..'e,z,

(I SUJlI!'i't'r!:�ta teve-lhe uma .'1l:i7',' .

falará diretamente (U) /if'i, corllçà,'i: an

PRESÉPIO � urna ,iítV()[(Jj;. simbolc
tra dlçôes d» ,\·ar"l. E essas duas "'.cr

estarão acompuuhando ri quanud, ..

surpreendetue de produtos CJiJ-e

a garantia das melhores (,'ll!.fC .. ..,·S - como se

lassem escolhidos por você n.esmo. M 'ts, voc.�

realmente (l se surpreen der de

maneira agradaoet, ante:

mesmo de receber a

Supercesta - já pelo preço

acessicel, que aind.: é

dicidid» em suaveJ

parcelas ,,;er..>aÍ.l. já
pelos presetues que

você (;'cw}LiJ.rá. pura
tõda II [umilia;

•

..

,��
;tfJ.� .

I
IIIII

I�
II

�

aos SUPERCONCURSOS DIARIOS":
N. r.tI...... ... canla
I • ESTE BELlsSIMO

CONJUNTO
CONSTANDO Dh

DIAriamente a COLUMBUS sorteia VINTE maravilhoso. e útell
prêmios para tôda a tamlUa. aos Quais V. concorre cl t CUPONS,

iii.,•• I.r 11) EstOJo de barbe
12) Maleta de vl.cem

P.r. _ ....1....
2� (r$
3� (r$

100.000,00 1
60.000,00 I
40.000,00 I
20.000,00 I

UTILIDADES PARA O LAR -

À SUA LIVRE ESCOLHA
1) MAqUina de Costure
2) Bateria de Coztnha
J) Faqueiro
f) Llquldlftcador
5) Panela de pressão
6) com. pl.sUco para manUmento

4� Cr$ GELADEIRA

Uma elc6va In,lon) dt
toucador para a mama.
Uma lInela boneqUlob.
pal'8 a rllblnba
Uma bonlt. lancb. 1
de corrida (pl..Uco I

;
.

para o fllblnh. '..

2· SUPERIIINDE MENSAl
""-"'"

13) Boneca
14) Estójo de toucador lntantiJ
15) Grandes Vocaçôe,

APARELHO DE TV

16) Btclcleta
17} Caneta Tinteiro
18) Grandes Voeaçõe.

II.,. •••".

7) EstOjo completo de Toucador
(Helena Rubtnsteln
El_lzabeth Arden ou outra marca,

8 J Frasqueira para vla,rem
I) Fina bolsa UI) EstóJO de coatufI completo

5� (r$ MÁQUINA DE COSTURA LUXO

P.r•••••• I c...OIIIIIo .sto IlGravllhosa s�nd. .. pra....S,
• COlUMBUS lho .f.nel •• I•• (SlO JOlO) a falMtfl"

SUPERDOBRADINHA COLUMBUS

AlIIn.&un pal'8 o ano
de 11161 da modem.
revllta d. ramlUa
bl'8lUeirl "A CIGARRA"
de d.rculaçlo men.. 1
que V, recebera a parUr
de 1,o de março. IeDIPl'Ol
que pap. pontualmente

�,.�-a lua mennUdada
.

'-'�'-
NO MEs DE MAIO '.

.

� .c'., .��1..�
No di. ela. Mali (a:· � �f!!.f- t:I:. �,domlllBO) • COLUMBUS I

.

� ("*' .

prelen&earA 8 RalnM '''''�
do Lar com uma

.

debcada lembrança \ f
NO MEs' DE DEZEMlRO y

Na ... SlIjIIrc.sto Y. ,.�
ainda ne"''' CImo �ndt.: �.'.'.;.:'�.;,.>I - Preléplo 4e Natal ��:

.

desmontAvel
2 - Uma Arvore dt Nalll
(slmbolo) •

3 - FIno e edüc:atlvo
brlnquedD "'1'8 crlanç..

�

4 - Pre,ente vallol.
e úUl • Dona de C...

lO) Rtdlo tranSistor 20) Corte de cUlmln C. , QlI!tros

* E. .. ATENÇÃO, NOIVASI
A COLUMBUS. durante o mês de maio. sortearé
20 w.ltldol d. nolw. • 20 cerlmil!l.. r.II.lo....
aos SUPERSORTEIOS MENSAIS:
Mensalmente. sempre pela LOTERIA FEDERAL, • pelo núme
ro de seu carnê. a COLUMBUS lhe dé ainda mail CINCO
oportunidades de ganhar a sua CASA PRÓPRIA ou outro.
valiosisstmos prêmios

... lhe."....rciola"

••• (ASA

OI •• CARRO

1 � (r$1.000.000,00
cisa .... CrSlOO.OOO,OO
MOBILIa. crs 100.000,00
(IIOval. Cr $ 50.000,00
flaGUI .. Cr$ 50.000,00

CARRO
12 oportunidades para V. ler suo 2� (r$ 700.000,00 I

3� Cr$ 600.000,00 I
4� (r$ 600.000,00 I

+,- �. '.'�.':;.'�.--.",. ,,' "'��l!","f (\ li "\<.,,,�.-,.' "

._._� ..�. ,��.�-

CASA PRÓPRIA JÁ MONTADA CASA

S· prêmios mensalmente CARlO

, ..... ::;... "

---�.

OLUMBUS
I MIIOR OR�UIZlClo DI IMtRICI

L111111 EM CESTIS DE IUIl
U5 LOjaS E tO flLllIS .EM IODO o' pais

'.

. R,uá. TeneAte Silveira, 29 •• 1.0 andar
_' �..1 _ _", .;�__ .:

...

,,�. "'......
.T

� -!.'

Florianópolis
..�-'_,.---- -�---�._--_ ............

: �, ..

------------------------------------------=�������. ", .. � .... -
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e•. lorianipors - D partament
Movimento da Tesouraria, em 26 de Setembro de 1960

.

Movimento da Tesouraria, em 5 de
Saldo do dia 23 (em caixa) Cr$ 7.181.446,90 P A G A M E N TOS Saldo do dia 4 (em caixa) Cr$ 7.016.395,00

R E C E B I M E N TOS DESPESA ORÇAMENTARIA R E C E B I M E N ']',0 S
'

RE'CEITA ORÇAMENTARIA Administração Gera'i 48.151,70· RE,CEITA OR'ÇAMENT�RIA
Educação Pública 50.582,00
Serviços Induetrtaís 4.500,00 Arrecadação
Serviços de Utilidade Pública 170.454,50 Depositante de dinheiro

Encargos Diversos 26.292,00
Restos a pagar 93.180,00
Conta de Deposito 714.735,00
Fundos Disponíveis 1.353.877,20
Balanço 6.376.797,60

Preleitor

Arrecadação
Movimento de Fundos
Conta de Deposito
Depositante de dinheiro

,78.491,20
216.000,00

1.353.877,20
8.754,70

CR$ 8.838.570,00
CR$ 8.838.570,00

Na Tesouraria
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CR$ 6.376.797,60
CR$ 2.244.462,10Em Bancos

Movimento da Tesouraria, em

Saldo do dia 26 (em caixa) cr$ 6.376.797,60
RECEBIMENTOS

'RECEITA ORÇAMENTARI,
i ��",.,j�""'''''''O''\Ô''lii"'_
Arrecadação 49.857,70

Depositante de dinheiro 1.325,00

CR$ 6.427.980,30

CR$ 8.621.259,70

27 de Se'tembro de 1960

PAGAMENTOS
DESPESA OR'CAMENTARIA

Administração Geral
-

e

4'.800,00
Educação Pública 36. 175,00
Sego Pública e Assist. Social 1.000,00
Saúde Pública 1 .800,00
Serviços Industriais 1.400,00
Serv. de Utilidade Pública 44.938,00
Encargos Diversos 7.868,00
Conta de Deposito 153.466,00
Balanço 6.176.533,30

CR$ 6.427.980,30
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CR$ 6.176.533,30
CR$ 2.244.462,10

Na Tesouraria
Em Bancos

Movimento da Tesouraria, em

Saldo do dia 27 (em caixa) crs 6.176.533,30
RECEBIMENTOS

RE,CEITA ORÇA�ENTARIA
Arrecadação 129.926,50
Depoeltante de dinhei-ro 13.664,00
Movimento de Fundos 300.00000

CR$ 6.�20)23,80

CR$ 8.420.995,40

28 de Setembro de 1960

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração geral 22.500,00
Escação e Fisc. Financeira 14.500,00
Educação Pública 51.900,00
Saúde Pública 16.600,00
Serviços Industriais 13.700,00
Servo de utilidade Pública 68.852,00
Encargos Diversos 63.265,00
Conta de deposito 108.265,20
Reatos a pagar 46.754,00
Depositante de dinheiro 3.704,00
Balanço 6.210.083,60

-""""'i%§.1 D'.
Movimento da Tesouraria, em

Saldo do dia 28 (em caixa) cr$ 6.210.083,60
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

RECEITA ORÇAMENTARIA DESPESA ORÇAMENTARIA
Arrecadação 108.631,00 Administração Geral 27.800,00
Depositante de dinheiro 10.589,00 Escação e Fisc. Financeira 37.750,00
Moeimento de Fundos 345.000,00 Sego Pública e Assist. Social 1.000,00

i Educação Pública 48.000,00
Serviços Industriais 8.200,00
Servo de utilidade Púbiica 53.675,50
Encargos Diversos 34.865,00
Receita Orçamentária 714,20
Balanço 6.462.298,90-

CR$ 6.674.303,60 I CR$ 6.674.303,60

• ·i

Na Tesr ararja .

Enl Bancos .

CR$ 6.620.123,80

CR$ 6.210 . 083,60
CR$ 1. 944.462,10

CR$ 8 .15�. 545,70
.�

,

20 de Setembro de 1960

DISCRIMINAÇ,ÃO DOS SALDOS
Na Tesouraria .

Em Bancos .

Movimento da Tesouraria, em 30' de
Saldo do dia 29 (em caixa) cr$ 6.462.298,901 .�}'i

RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação . 73.324,70
Movimento de Fundos 500.000,00
Depositante de dínheíro 5.905,00

CR$ ,7.041.528,60 CR$ 7.041 .528,60

CR$ 6.962.173,60
CR$ 1.099.462,10

CR$ 8.061.635,70
,.

CR$ 6.462.298,90
. CR$ 1.599.462,10

CR$ 8.061. 761,00

Setembro de 1960

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

15.000,00
9.500,00
20.000,00
4.600,00
17".360,00
12.895,00

6.962.173,60

Administração Geral

Escação e Fisc. Financeira

Educação Pública
Saúde Pública
servíçoe Industríaís
Encargos Diversos �

Balanço

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
Na tesouraria
Em Banco!' � " .

Movimento da Tesouraria, em

Saldo do dia 30 (em caixa) cr$ 6.962.173,60
RECEBIMENTOS

RECEITA ORÇAMENTARIA.
Arrecadação 81.536,40
Depositante de dinheiro 1.510,00

CR$ 7.045.220,00

4 de Outubro de 1960

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral 9. 5ÕO,00
Educação Pública 7.550,00
Serviços de Ut.ilidade Pública 10.000,00
Encargos Diversos 775,00
Credo Esp. Dec. N. 64 1.000,00
Balanço 7.016.395,00

CR$ 7.045.220,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
CR$ 7.016.395,00
CR$ 1.099.462,10

Na tcsournr ia

Em Bancos
.........................

••••••• 1 •••••••••• , ••••••

CR$ 8.115.857,10

d F d
COLUNA CATOLlCA

out!o de �60 eu. a �uem �oYerna
P A G A M E N TOS o mundoDESPESA ORÇAMENTÁRIA U

Eé!cação e Fisc. Financeira 5.000,00 _

Educação Pública
'

4.600,00 Inquieíunte a situa�ao po-

Serviços Industriais
.

20.343,20 l Iitíca internacional. Ha quem

Serviços de Utilidade Pública 5.100,00 I,se admire de a catástrofe

Encargos Diversos
'

13.700,00 I permanecer suspensa por

Restos a pagar 6.000,00 ,tantos anos, enquanto Esta-

Balanço 7.065.880,80 dos Unidos e Rússia se de-

_____ '*ont.a9 e odeiam n:utua-
CR$ 7.120.624,00 mente. iPor felicichdes r.�o

atingimos aínca o grau de (-..
loucura extrema a guerra

CR$ 7.065.880,80 atômica. Um mar de cala-

CR$ 1. 099.462,10

I
mídades e ,sofrimentos aro

garfam a terra em fogo e

CR$ 8. 165 . 342,90 ,isangue. - "O temor reei

_____ !pro�o entre Estados Unidos
I
e Rússia nos preservam da

! terceira iruerra mundial" -

P A G A M E N TOS ! diriam ;lguns. Observaç�o
DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,exata, mas incompleta. Nao

Admlníetração Geral 19.674,60 resüa duvida que os dois ri-

Sego _Pública e Assist. Social 1.000,00; vais temem Idlevorar\se um

Educação Pública 500,00 ao outro. Temem ensanguen-
Saúde Pública 9.200,00 tal' o mundo e convertê-lo,
Serviços de Utilidade Pública 8.500,00 talvêz, num irreparável de-

Encargos Diversos 300,00' serto, Temem deixar para a

Balanço 7.315.059,90 História um nome tristemen-
----- ,tei afamado. Mas não é tudo.

Cr8 5.354.234,50 I Por detrás dos hc�nteci
----- mentos 'c:a história huiha�t,

quem governa o mundo é a

CR$ 7.315. 059,9J mão poderosa de Deus. Em

CR$ 1. 099.462,10 mos a mão da Providência.

CR$ 8.414.522,00 I Certos fatos deixa·�'Üs
_____ perplexos. Escapam impunes

pazes de conhecer e compre

ender os caminhos por on

,de Deus COJ1!d'uz êste mundo

'atribulado. Mas a Fé nos en-

sina: Nosso Senhor não a

bandona seus filhos a um
!
destino cego e implacável.

I Deus ,sabe o que f�z, qua�
do permite a opressao e o VI

l ,cio campearem nos filmes

sob a máscara dia heroísmo,
I ',se'c1uzindo e pervertendo a

juventude.' Sabe o que f,az,
quando permite que Os dita-

'dores bolchevístas, de Lenin

a Kruchev, posseíam sôbre

milhares de cabeças ensan

guentadas. E o sangue dos

oprimidos gritando por vín

ga:�a.! Deus permite por vê

I. �s que o poderío política
paase a um desajustado men

ta), que otraiçoa a patrja, o

continente americano. Fid'el

�astro ameaça a Igreja visível
de Cristo, plantando em

l MA F RA . 12 Õ. Cuba um trampolim dei po-
.,. FLORIA�l)POUS SANTA CATARINA �terio soviético ateu. Quem
L!::============::::::==;=;.,;::;:::=:_=-=-=-=_=-=::::::::::::==�������;!J sabe, não tardará o dio em

que uma tesoura aríada :01'-

Ite essas "t'arbas" insolentes.
I
� história dos ditadores san

I guinárlo., não é de hoje. Ne

·1'0, Domiciano, Calígula e

'tontos outros já narraram

antiguidade e�sam.guentaram
I o mundo (cristão. "Desapa,

I recem como a fumaça", diz
a Bíblia. - Se os dias pa
!l'ecem negrís - e geralmente
são menos do que parecem
'- teremos sempre um con

;gôlo na palavra eterna de

Cristo .

Palavra e promessa: "Eu es

I tarei convosco todos os dias,
até o Hm dos tempos".
' .. Frei Leannro Prim O.F.M.

103.293,00
936,00

CR$ 7.120.624,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SAI.DOS
Na tesouraria .

Em Banco .

Movimento da Tesouraria, em

Saldo do dia 5 (em caixa) cr$ 7.065.880,80
RECEBIMENTOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
Arrecadação 56.437,70
Depositante de dinheiro 231.916,00

6 de Outubro de, 1960

Cr$ 5.354.234,50
I

DISCRIl\UNAÇÃO
Na tesouraria

.

Em Banco
.

DOS SALDOS

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 15 de Setembro de 1960
Chefe Servo Contrôle JUCELlO COSTA Tesoureiro
M. C. FREITAS Diretor MARIO LOBO

(.
------_._ .. --___..

IMPR.ESSORA
Nlg�ilO' lCibA.

12

-_..c..:@ ..,._--

CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES
• SERViÇO DE CLJCHERIA

PERFEIÇÃO E RAP I DEZ.
- . ..

RUIl CONSELHEIRO

COM

/

CONVAIR DIAPIO

FLOPIANÓPOUÇ
'DlaiTD.
b. PAULO-------'

R\D
,.,

)

E

Operou-se semana retrasa

ela, nosso cdrrJpanheiro Va

líco (dr. Venicio Olirnger).
Em virtude nosso amigo te

rá que sofrer as agruras do

verão sem poder partacípar
das rutiüs pesíarias, Senti

mos quanto a esta part- fi
rando no entanto satisfeitos
em sabermos que foi arpoa-

/

dia rom todo o suresso por
seu médico.

CAMPEONATO BRASILEIRO
DE CAlÇA SUBMARINA
Contam já os participantes

com a presença de uma
equipe Catarinense. Este üno
realízar-se-á em Santos, São
Paulo.

CONFICClOIIA·s( OUAlQUE� npo
Df CJf4Vf

au.: ffllltllGO Tolenllno. n.o ft

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O Ml\1M ANTIGO lJIAIUO UI SANTA CATARINA

NO PROXIMO DMINGO A -PROVA D'E
OITO REMOS EM H O M E N A G E M 'A
MA,RINHA 'DE GUE'RRA - Domingo
lará a proporcionar aos amanles do

esporle de muque que é o remo uma E b d b ·I·t
,.,.

regala a oilo remos, homenageando a m usca a rea J I a�ao
nossa invicta Marjnha de Guerra que MAS. O OLlMPICO ,ESTA' DISPOSTO A 'REP�ETIR A VITORIA DO TURNO - DOS MAIS RE'NHIDOS
está

i festejando o seu grande dia. E S'ENSACIONAIS DEVERA' SE'R O C'HO QUE D'ESTA TA'R'D! NO "DR. ADOLFO KONDE:R" - JO-
Aldo Luz, Mar,linelli e Riachuelo e ' �I VENS DO FIGUEIREN�E E BO'CAIUVA FARÃO A PRELlMINA'R
,possívelmenle o oilo do Américif Jogam na tarde de . rosos, mas que não

-

versário de hoje por

'

.

d d
I I

rt I hoje, no estádio "Dr. têm tido sorte neste 3 X 1. Veio a 3a. ro-
vence or a plíova mais Impo an e Adolfo Konder", nes-: Campeonato' da 2a. dada e o alvi-celeste

do último (am,peonato Calarinense de .a Capital, os pelotões Zona. No turno o nos- foi vencido pel� �iguei-
lo G�êmio Esportivo

I
so campeão começou rense, reabilitando-

Remo, serão os protagonistas da ele- Jlimpico, de Blume-I derrotado pelo Carlos se, porém, na rodada

. 'Irl"zanle prova de dom.!ngo que pro-
náu, e Avaí, local. I Renaux, para no 20. seguinte, quando, fora
V ã o se defrontar

\
compromisso perder de seus domínios fez-

mete levar grande público ao local da dois conjuntos púde- para seu mesmo ad- baquear o Paysandú.
E, para finalizar o

lula. As guarnições dos nossos três i turno, o Avaí foi ven-

clubes frel"nam com assiduidade, de- \ � • 161..M6 IA" cido pelo Cimenport,

�� I161t.1.1TA., aqui mesmo, por 3x2,
vedo domingo próximo es;tar em for- para o Marcílio Dias,

�� cambém nesta Capital,
ma para a pugna náutica que desde �� por 3xl e para o Pal-

já monopoliza as atenções do mundo A PRELIMINAR DE SÃO' SILVESTRE ;::r:�2���lur�t::
esportivo cal,arinense. SERA' MiESMO DIA 11 sofreu nova derrota,

sendo batido pelo Car-
'os Renaux por 2 x O.
Por seu turno, o OHm-,
pico começou empatan-
do com o Cimenport,
para em seguida supe
rar ao Avaí e empatar
zom o Palmeiras. A se

guir vieram as derrotas
frente ao Marcílio em

Blumenáu, e Carlos
Renaux (6 x 1). No I
jogo seguinte rehabili--
tou-se goleando o Pay
sandú, mas veio a en-

cerrar o turno golea
do aqui pelo Figueiren-'
se por 4xO.

-6- F'lorianópolie, Domingo, 4 de Dezembro de 1960

Em vista de coincidir a data da preliminar de Sàe.
Silvestre com o campeonato de atletismo, marcados que
foram para o dia 11 de dezembro, o Departamento Es

portivo da Maior e Melhor, entrou em contácto com a

diretoria da FAC, tentando o acêrt., favorável. Assim
é que as negociações chegaram a bom têrmo, tendo a

preliminar de São Silvestre, sido marcada para a

noite daquele dia, colocando-se a FAC, a d ispos icã o elo,

organizadores da prova.

ASSEGURADA A PRESENCA DE SILVIO
.,

J. SANTOS.

INCONFORM,ADOS lENHAM OBSCURE·
CIER O EXITO DA PRELlMINA'R DE SÃO

SILV·ESTR·E
Contrariando comentários maldosos e .ciumentos

que circularam nesta cidade, a Federação Atlética Ca

tarinense, através da palavra oficial de seu presidente,
Sr. Ody Varela, declarou publicamente que a entidade
amadorista não tomará qualquer decisão prejudicial con
tra a "Maior e Melhor" equipe esportiva de Santa Ca
tarina, para que a preliminar de São Silvestre, marcada
para a noite do próximo dia onze, seja coroada de com

pléto êxito. Esclarece assim o' mental' da: eclética, a g j-;

tuação que pairava no ar, com os noticiários tendencio
sos surgidos na capital com a finalidade de obscurecer
o êxito da competição que êste ano esta sendo organi-
zada pela Rádio Guarujá.

O Sub-oficial Caiubv Alves de Al!B�jda, treinador
do consagrado fundista Sylvio Juvêncio dos Santos, fa
lando a reportagem conf'irmcú a participação do conhe
cido atléta, na preliminar de São Sí'lvestre;' êste ano or

ganizada pelo Departamento Esportivo' da Rádio Gua-
"rujá, AU1dá com respeito a Sylvio, declarou aquela au

toridade esportiva que seu pupilo encontra-se- em ex'

celente fórma, portanto em condições de vencer mais
uma vêz a maratona de classifi�ac:,,f[o.

Muito embora a si

tuação desfavorável
dos dois clubes no cer

tame da. segunda zona,
;(CÜ)ntinuai na lIa. Pág.)

--------------------------___1

CONTINUAM ABER ..

TAS AS INSfRIÇÕES
As inscrições para a pre

liminar de São Silvestre,
q ue será realizada na noite
de 11 de dezembro pelas
principais artérias da cida
de, continúam abértas aos

interessados. Espera-se que
o Caravana do Ar, participe
com uma grande equipe,
conforme nos informou o
Sub Oficial Caiuby de Al
meida. Também comentá-se

- que o Boraiuva estará pre
sente com um punhado de
atlétas o mesmo acontecen
do com o 14.0 B. C. Além
dos clubes representativos
de nossas forças armadas o

Figueirense e o Avaí, deve
rão comparecer com alguns
fundistas, abrilhantando a

competição que êste ano
. anta com a organização da
equipe esportiva de Nazare
no Coelho. As inscrições en
contram-se abértas "na Rá-
dio Guarujá.

M!

N'esta Capital
Ayai X Olím,pico
Em Blumenáu
figueirense X Palmeiras

PELA

RÁDIO GUARUJÁ
---------------------- COLABOUÇÃOlJA

F.A•.(.
ondas médias: 1.420 kc - 5 kw
ondas curtas: 5,975 kc - 10 kw

Com o maior e melhor equipe de locutores e comentaristas
de Santu C(\!orin(J: Nazareno Coelho, Fernando Unhares, Rui
l.óbo, l.uiz Coelho, Gonzaga Lamego, Mauri Borges, Osnildo

,
Mortinelli, Rougel Carril!

p�m."'l';'_r,c;;_J..!$'Z.�_iifr.�����':tl..��W�;&���t��_. �-

;ÜJDE C/J.T.:fdHt>:ENSiE DOS ESPORTES

No intuito de prejudicar
o brilho que deverá atingi!'
a preliminar de São Silves
tre, comentários tendeu"
ciosos foram divulgados pe
la cidade, com o fim exclu
sivo d.e complicar os atlétas
afirmando-se que a FAC:
expediria Nota Oficial proi
bindo a participação de
atlétas na prova que" a Mais
Popular, fará realizar no

próximo dia 11, nesta ci-
dade. )

PÓdiO t'lE'reu ROtpos - Blurnenou c Rádio Hervol D'Oeste e
fUdio D,ru;(jro -- i oqunc e f-'é:dio Difusora - loinville • Rádio
Ci!.,be d- I Cli';s �, F:·:;,!;o Culturo - Joinvil!e

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

o AVAl'

Sem duvida alguma é grande a responsahilidade
de todos que estarão agin'do direta ou indiretamente na

formação do nosso selecionado. Como se sabe, Santa
Catarina, em quase todos os campeonatos de âmbito
na: ional, em que já participou, nunca chegou a alcan

çar uma classificação para o turno final. Desta feita,
porém, a FAC, está empenhada, a todo custo; de mudar
a mentalidade com que sempre temos participado dês
ses certames, ou seja, tomados de um verdadeiro com-

plexo de inferioridade. f

---�.000-----

O nosso basquetebol, de há muito, vem se acamo,

dando nêsse espírito de derrotismo e nossas seleções
quando saem daqui, vão apenas com a intenção de

participar e aprender em campeonatos brasileiros,

----0001----

No entanto, acreditamos, que chegou a hora do
nosso basquetebol se libertar e mostrar realmente que
já aprendeu alguma coisa e está capacitado para se

apresentar dentro daquilo que lhe é posslvcl.

-----000-----

Há necessidade absoluta de rompermos as barrei
ras dos complexos que tão prejudicial tem sido para

, os nossos selecionados. E tanto nos tem prejudicado,
que muitas vezes Santa Catarina têm perdido para ou'

tios Estados, cujo basquetebol é notadamente inferior
ao praticado pelos catar inenses. Isto porque, acomo

dados como já dissemos, no derrotismo, nos tem tal
tado confiança e um preparo psicológico, capaz de eli
minar o tal ponto de que, quando nos inscrevemos num

certame brasileiro, é somente com a intenção de par
ticipar.

---000----

Não estamos exigindo títulos, nem tão pouco o

impossível. O que é preciso e necessário mesmo é que
os atletas ca tarinenses se .convençam, de que o papel
de seleção, é o de se apresentar bem, conquistando o

lugar que lhe cabe de direito e não o que domina o

nosso basquetebol.

------00�-------

,A:o;sim sen�o, G nosso departamento esportivo,
apela .para o brIo dos convocados, dos dirigentes, de
todos que estejam envolvidos no nosso selecionado. E'
necessário a cooperação de todos. Que compreendam o
sacrifício e o esforço da Federação, que sem recursos

monetários, procura a todo custa, agir da melhor ma
neira passivei, em oferecendo, o que existe de melhor,
quer alojando confortavelmente Os atlétas convocados
do interior, em fornecendo um serviço médico e físi
co dos mais eficientes em trazendo 'um técnico do Rio
de Janeiro, enfim, facilitando a formação do nosso
selecionado.

----000--.---

Aos atlétas, mais uma vêz apelamos, que se sacri
fiquem se necessário fôr, não somente visando provei
tos pessoais, mas que olhem acima de qualquer ques
tão, a responsabilidade que lhes pesa, integrando-se
dentro de um verdadeiro estadualismo, ou seja defen
der bem, o nome esportivo de Santa'Catarina.

-----000---_

Na manhã de hoje terá andamento o campeonato
de juvenis. da cidade com a realização de uma rodada
dupla. Na preliminar bater-se-ão em luta os elencos do

Av�í .e do Atlético. O .Avaí é vice líder enquanto que o
Atléti: o ocupa a terceira colocação. No- prélio de fundo
lutarão Figueirense e Bocaíuva, ambos na terceira co�
locação, na luta para fugir ao último ,pôsto.

------000----

"A prelimi.nar de São Silvestre, continúa a despertar
no Estado, o Interesse do público. Os residentes na ca
pital, terão a oportunidade de assistir a competição en
quanto que os interioranos poderão acompanhar os de
talhes da .c?r�·ida, pelo rádio, pois a Guarujá transmitirá
em seus mm imos detalhes, juntamente com uma cadeia
de emissoras espalhadas por tôdo o território catari
nense.

-------000----

Docai.uva, Figueirense e- Caravana do Ar, prepa
r�m-se ativamente para o campeonato c ltadino de atle
tls�o a se, reali�ar na manhã de domingo na capital. A
n?Ite, sera realizada a sensacional preliminar de São
SIlvestre.

------000--- __

.

Ainda não fo� marcada a data da regata entre ca,
tar .nenses e pa?llstl:!:S que foi transferidà do dia 4 de
dezembro, em VIrtude dos 'rell)..adores ·paulistas estarem
prestando exames nas Faculdades de São P I' • <

.

au o.
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OFERECEMOS

Sortimento Imaravilhoso
Os melhores preços

Condicões
,

E AINDA

, .

suovrssrmcrs

CRAMPAGNE para sua festa!

SANTA CATARINA RE

CEBE ILUE·TRES HÓS

PEDES

Entre as personalidades
ontem desembarcaram em

.Florranópolfs destacam-se
O' governador eleito de Ala

goas, major Luiz Cavalcan

ti; o diretor da Biblioteca
Estadua 1 da Guanabara,

prof. Meciel Pjnheíro; o

repórter Marcel<1 Coímbra reporter Batista da Costa,
I sue chefia 8. equipe da Agen

Tavares, �e lVJ!nchete; o cia Nacional nas via'lens

presidenciais; o prof. Auté i SETTE DEIXOU TELEFO

ljo Buarque de Holanda; o NES PARA O
.

SUCESSOR

escritor Renato Jobin e o

presidente da Federação Protelando, com argúcia,
C as Indústrias do Paraná,. o governador Sette Câma-

Efervescente, crista
lino e refrescante,
Sonrisal é a' dose
certa para V. ficar
bom de modo m�is
rápido e agradável.

·

•••• I •• ia.i •• '� •• *�.OO ••••••

Blívio mais rápido ..co�tra

e

·

•

•

•

Sonrisal é o único que contém
2 antiácidos. Um dêles dá o

alívio imediato que V. deseja.
O outro prolonga o seu bem
estar pelo tempo que V. precisa!

·

•

·

•

·

·

60.4A.61.IA.S

./

Apesar da presença de

advogüdo Sobral Pinto em

Brasília, o Supremo Tri
bunal Federal dicidiu adiar
o debate. em torno da ques-
tão dos bens revers1Veis

da Light, que envolve umo

,::as mais escandalosus c

danosas transações para o

·Tesouro do Estado da Gua

nabara.

sr. Lídia Bétega.

PISTOlA: DEPUTADOS
QUEREM DOLARES

Os deputados federais

que irão a Pistoia [repre
sentar él. Câmaü,. para as

sistir à transladação dos

restos dos 'nossos pracinhas
é ese] am além �a passá
gem, u�,a ajuda de custo
de três mil dólares. Tudo
isto para uma semana em

Roma! \

LACERDA ELOGIA COLO
NIALISMO

Ao agradecer R homena

gem que lhe foi prestada
em Lisboa, pelo chanceler
Marcelo Matdas, o governa-

dor Carlos Lacerda fez

ref.crê·êcias elogiosas à mis

são civilizad-ora Idos portu
guêses, dizendo que "ignorá
la seria ignorar o próprio
Brasil". Um- jorr.ül de Lís
bôa do governante da

Guarnabara; dizendo que
elas vêm em uma hora

particularmente IdifícH pa
ra Portugal com: relação às

suas colônias.

ADIADO DEBATE �O�
BENS! DA LIGHT

ra conseguiu vencer seu

curto período de Govê{1'lo
sem operar a" intervénçâo
na 'I'elefônict. O "r��;.:) :e

foguete:' estourará nos m�os
do sr. Carlos Lacerda.

NEGRÃO VOLTOU ON-
TEM -1\.0 RIO

Regressou ontem ao Bra
sil, para passar os festejos
de �!.1,tal com seus familia
res, o embaixador <::0 �ra
si! em Portugal, -sr. Fran
cisco Negrão de Lima.

PARIDADE NO DIARIO
OFICIAL!

Somente ontem, dia dois,
f,oi a lei. de paridade' .r�n

viada ao Diário Oficial

.para \1, devida. publicação.
A lei tomou o número ....
3.826. Os vetos presiden

ciais em número de qua
tro deverão ser examinados

Iantes do encerramento do
�a.tual período legislativo.

TERMINOU A CRISE xo
I'SEB

FRO'TA ESr�"CIAL PARA

(Contínua, na lla. Pág.)

TENORIO IRIA PARA O
PSD

Desejoso de radicar-se
dafínitlvàmente na política
carioca, O' deputado Ten�o
Oavalcanti <deverá ingres
sar no PSD nos próximos
dia�{ Os primeiros conta
tos <lo líder de Cax.lrs com

a agremiação vieram' de

sua aproximação .com" JK
nos últimos dois mêses. O

PSD, comentam alguns
elementos do grupo dos
"i'nvisíveis" \preCisa mu

nir-se de elementos popu
lares para Os próximos
pleitos.

eíou ao mesmo e ao seu

lugar de chefe do Departa
mentn Político do órg�o.

CORAÇÃO PAROU: IDONO
NÃO MOR�EU

No Rio,
.

o coração da
jovem Helena ;�:{> Almeida,
de vinte e três anõs, .J.Lrou,
mas ela não morreu. Tudo
se deu em uma delicada

mtervenção feita pelo ci

rurgião Ernani Torres, Que

aplicou na paciente mas-o

sagens restituindo-lhe a

pulsação,

Com a nomeação
.

,"-ita
ontem do prof. Al\bro Viei
ra Pinto paro o cargo de

diretor-executivo do ISEB,
findou a grande crise que

graçava nesta instituição
é o Ministério da Edw:açao
e Cultura. O prof. Cândido
Mendes de Almeida, índí-'
cada para o Pôsto renun-

J

Controla as principais doenças fúngicas - é absolutamente
inofensivo ao tomateiro - enriquece o solo com manganês
_ estimula a produção de tomates maiores e melhores I

lndlccdo também para batatas, cenoura, berinjela,
pimentão, aipo, cebola, mamão, melancia, etc.

fgbricantes, ROHM 8. HAAS CO. - FILADÉLFIA - E. U. A.

Peça Informações aos Fepresentantes I

Produtos Químicos Ltd a.

Av. I,)iranga, 103 - 51 72 - F _ ne: 36-6381 - S. Paulo

r------------------,
Paro mais informações sôbre o DITHANE M-22, queira
preencher, recortar e nos enviar êste cupão.

NOME _.

I

L __ .

.

I

I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ J

RU l. ,
;:

�·to .

C,DADc ESTADO .
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ClINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
C

I

E. VIE'GAS ORLE

Advogado

PARAISO

••'DICO

úper&9õ_ - DOlnou Ia 8.DJlO
ra. - Cl!nlcl dI Adul"'-

Cura0 de EapeClallzaOAo' no 80lIl1•
'ai do. ServlClore. do .nado.

(serViço CIo prof. Marl ..no di ÂJl�
arade). ConAulta.: pela m..nhl no

Hospital de' GarldaCle. 'A tard. du

16,30 horas em l!lante no conoo..

tório, à Rua Nunel Machado. 17,
- esquina da Tlraden'.. - T.IIS,
1!766, Re.,ldêncla - Rua .u..

eha! Gama D'Eoa. n.o 141. - Til,

1120.

DR. WALMOR ZOMBR
GARCIA

DlplomaClo pela F ..ould� MatIc!t
nal de Medlcln.. da Onl'1II'Il4&4'

da BrllU

Ex-Interno por ooucursc oa ..."r.

nldade_Elco!a. (SlmOO do prof.
Octávio Rourlgul. Llma). b·
Interno do SIlrvl00 di CI..rU1'I1. do

Hospital I.A,P.iI,T.C. da BIO 4.

.Janelro. Médico «10 HOIPlbl ••

Caridade 1 di .a'tnll4r.G. Dr.
CarIo. Corri'.
DOENÇAS D. S.NHOAAS
PARTOS - OPllRAÇOIS -

PARTO SEM DOR pelo m&lOcll

pllOO-Proftlatloo
Consultório: Rua JOiO pinto D. 10
(IM 16,00 àl Ul,OO hor.... A\end.

oom horu m..ro..d.... Tlllton.
8035 - R8IIClêncla: Ru, G.n,,, ..

BlttencoUT1 D. UI

80 CAFE ZI TO

'I IDR.- LAURO DAURA
CLINICÂ a.a.u

Eepeclalllta 11m moléll1u Clt 81-
01'>oc,,8 e vI". urln,rlu. Cur•. r.._

11c,,1 "'lo' lnteccõe. agudu 1 orl
nicai, elo ..parêlho r.nlto-ur1Il6rJ,O;
em amb� OI IeXOf. DOtnou CIO I

aparêlho Dlge,tlvo, do lIlIMma 1
nervoso. Rorjrlo: I O � t.I 11 •

I2 "" à' 6 hon,. -- Contull6rlO: I
Rt;r, Tlradante.. 12 - I.o IlJldu

I-- Fnne 3246. RNld'nOla: a...

La.cerda CouUnho, 11 (Clljeara ••

Espanha - roa.....

Dr. Hélio Peixoto
... -

ADVOGADO
EscritórIo - Rua Felipe

Achmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala. 4. ! ,���r,.
Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

C;].lxa Postal 601.
Telefone - 2m.

í

Especialista em moléstia. de anl:� • recto .

Tl'ataml!nto de hemorroidaa, fl.tula., .UI,

enriJa aDa!
CONSULTORIO: - P..ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
M�TODO PROPRIO

"IXAQAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGlAtJ DENTISTA

lJlPLOMAl'O PELA UNIVERSIDADE DO 1'.'\R.A.!'iA

RAIOS X - PONTES -- 1'1\/0.<:

TRATAMENTOS DE CANAL

aORARIO - das 8 às 12 e das 18 as 20 l'wrll.'

HORAS MARCADAS .- das 14' às 18 noras

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

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

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA fERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAtOS X

Radiologistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLI\'Ell:A

I EWALDO J. R. SCHAEFER
Exames do Estômago - Vellicula Biliar - Rln. -

Toras - OSSO!! - Intestino, etc.

nb,l�rosalpingografia Radiugrafia ObstétrIca

(Gravidêz)
.

- Radiologia Pediátrica.
lJISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MAllCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERf!:ÇO: Rua Irmã Benwarda sino õníbus à por

ta (Almte. Lamego).

(LlNI(A SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
hngustla - Complexos - Ataques - Mamas

I
Problemático Afetiva e sexual

•

Tratamento pelo Eletrochoque curn anestesia -

Insuünaterapía � Cardiozolorapla - SonoterapIa e

Psicoterap1a.
DIreção dos Pslqulátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA

: DR, JOS& TAVARES IRACEMA

: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADI!.

: CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

I Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 - I
.. (Praça Etelv.1na Luz) t
....................................� ...�

1663 -

\ eudc-se ótimo lote, sito à rua Urbano Salles,
;11'(';1 '')0 1112. lu íormuções Edifício Montepio,
:;." ';I:I<I;tr �ala- :W:) - fone!' 2nl - 3426.

ED. :6AHIA, :l.L ANDAR TELEFONE, 2248

,S.SSSS%%%%S%SS$�,$SSSS%%SS%%S%%%%$SS%$SSSM

Escritório de Advocacia
RUd Felipe Scnmldt, 14 - 2.0 andar - Flortanopoüe
Dr. Acácio Garlbal!U S. Thiago
Dr. Jose de Miranda Ramos

Dr. Evíláslo Nery Caon

�uestóes Trabalhlstaa - Causas civets. comerciais, cruru
naís e ríscats - Admuustraçào de bens - Locação e ven

da de Imóveis - Naturauaaçào - Inventartos - Cobran

ças .- Contablllctadl' f'scrlt.as. balanços. análísee - oerlclu

LOTE
----------

( L í N I (A DE N T Á R I A_

-- sala 2.
�------------------.----------------------

DEZEMBRO
4 - "Soirée" de Formatura das Normaflstas, do

Colégio Coração de Jesus.
7 - "Soírêe" de Formatura do Colégio Cata-STUDtO JURíDICO

�
DIA

I

I Fa2uldade
Maurícío dos. Rels - advogado
Norberto Brànd -- advogadr)

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

INGLATERRA
Correspondenie. :

BRASlLlA
RIO DE JANEIRO

SAO PAULO
o

E!::iTA.lJOS U�llJu:::

• ARGENTINA
•

I
..••_ � �....•...�

Ed. SUL A�RICA 50 andar.

"ones: 2198 e 2681

( A N ( E R DA P É L E
(Diagnósti.co e tratamento)

DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS
ÇÕES - PLÂSTICA ABRASIVA

DR. JOSE SCHWEIDION
DEPILt\-

-MÉDICO
Assistente da Clínica

Dem:utológica e Sifiliográfica da Faculdade de Medi
cina do Parana

CO�.sULT0R10: Rua Trajano, 29 - lO; -ahc(
ATENDERA' DURANTE O MtS DE JAN'EIRO-

Apartimentos: ALUGAM-SE
Alugam_se apartamentos de fino acabamento em

p�'ed.io recem-construido, com espetacular visão pano
ramlca da baia norte, ponte Hercilio Luz e todo conti
nente, Apenas dois apartamentos por andar, cOntendo 3
dor;uitórios, ampla sala de jantar, banheiro complete;cozll1ha espaçosa, terraço de serviço com tanque, quar'
to e W.C. de empregada e garage, Nos fundos ótima
Pl'aia para banhos e ótimo local de pesca ..

Ver à rua Almirante Lamego e tratar na. Joa lhel'ia
Muller a rua Trajano 4-C,

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
ano relevo, soalho de t.acos com desenhos, lustres, glôbos,
lampadas e grande quintal. O referido imovel está 1:'0
al1nh�{mento e desocupado para pronta entrega. Negocio I
urgente. Tratar na mesma com o pl'oprietário a qualquer i
bora. A venda é por motivo de Viagem. J

nense.

8 - Baile de
Direito.

Formatura da

de

n.- "Soírée" de Formatura do Instituto de
, Educação.

" 10 - Disco Dance com atrações.
" 17 - Disco Dance com a tracões.
" 25 - "Soirée" Infantil à pal:tir das 15 horas.
" 31 - Baile de Gala.

OES. - Traje a rigor - Cavalheiro, ISmoking ou

Summer. Senhoras ou senhoritas, vestidos
compridos rigorosamente. _

Vaiconslruir?
OXIl'I aa SOOVJ,

UTILIDADE BELEZA E DURABILIDADE
CORES DESLUBBRANTES

INDUSTRIA DE MADEIRAS TACOLINDNER
Representantes n,esta Praça

INCAS REPRESENTAÇõES LTDA,
!{U<l João Pinto
Florianópolis.

./

-

a.. C.ueJh.1r. 1Illfra, 110
Telefone 8022 - 018.. Posbl 189
IDderêçQ Telel{ráfJco 1STADO

nr a s r o a
ilibe.. de Arrtad.a Ramol

G. a E-N T.
Oom!ngo& Fernandes de AQulDO

K • D A 'f O R .I S
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - Andrt (

Nilo Tadasco -- Pedro Paulo Machac:\o - Zury Macha-
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzl

c O I. :\ U O H A D O H E S
Prof. Harrelfoll F'ilho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
">rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvena] - Prof.
Manoelito de Ornel las - Dr. Mi:ton Leite da Costa _
Dr. Ruben Costa - Pro t. A. Seixas Netto - Waltc!
Lange - Dr, Acyr Piuto da Luz - Acy Cabral Tejve -
Doralécío Soares - Dr. Fontoura Rey - llmar Carvalhe
- Fernando Souto M8.ior - Ru1 Lobo - Roze�<"!o V. LImR
- Maurj' Borge. - Lázaro Bartolomeu.

PUBL·jC1D"9.
')smar A. Schllndwe!m - Aldo Fernanàt-.:: - VIrgUio DI..
- Ivo Frutuoso.

RIPR.SaNTA"""·
lt�prt..nt.(6e. A. S. Lua Lt4 ..
RIO:- Rua Seu'ol Da.litu 41i - 'lO '.,b,

".1. 116n4
�_ Plol. Ru Vitória &57 -

Tel. U-SI'"

�.Tvtçe Telelrál1co da UNITJW PRBSH I l' - .. ,

AG.NT.S • CORR.SPOI"lO.NT'I1"
•• T.cto.... aunJeipio. r' '-tA l'I;T,4 C4," .Ol.!''_ "

A.NUNC_ J@
..... ,••", c-.tr.tG, d. acordo ('o." I t","'I. u... "ll;flI

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respcusabiliza o=los
COI,! eitos emitidos r.os artig,)!i. a':;'5'JJ� du -.

_._--_._---�.._,......------._-----------

L O r E S
Com grande tac11ldade de pagamento,

-

vende-se lotei
1 longo prazo sem Juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
dmo a PenitenciárIa. Podendo o comprador construír sua

'asa. Imediatamente.
Vendas: Edlfíclo Montepio 3 IJ ands r - Sala 305 _

Fone 2391 e 3426.
-----------------.-.-----.------ tt

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

,DR. SAMUEL FONSECÀ
CIRURGIÃO - DEN'l'ISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia ,BucaJ
Raio X - Infra Vermelho

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

Consultório e Residência:
Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2226

Exclusivamente com horas marcadas

de
------ ------

Dr. Helio Freilas 1
DOENÇAS DE SENHORA." :
PARTOS -:._ CIRUROV,

I

CL1NICA GERAL
ConsultórIo: Rua Ce!. Pc"':

dto Demoro 1.627 - E.titrel

to, dás 16 àa 19 horas (a:> la

do da .P' -máda do Can to,

Res.: _-,ntos SaraIva. 470
- Estreito - Fonel> 2�2� t.'

8367, I

Olhos Ouy�dos -' Nariz e Garganta
DR. GERREIRO DA FONSECA

LEIA
"Panorama-
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdl's as' bancas

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação pOl'
ULTRASOiN' e IONISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

I
RECEITA ele óculos com EQUIPO BRUlSH-LOMR.

I EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO

I DERNO EQUIPO RHENÓL (único na Capital) OPE-
RAC.3.0 ele AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SINUSl'rES' pelos mais modernos processos. O pera em

todos os HOSPITADS de Florianópolis.
CONSULTóRIO - RUA. JOÃO PINTO 35 (em

frente a Radio Anita Gal'ibaldi).
RESmtNCIA - RUA FELIPE SCHMIDT 99

FONE - 3560.
REINICIARA A CLINICA NO PRóXIMO lVIJ!:S.

João Morilz s..0 .

MA 80BItIl.A.!"iA" t'UAC,l 11 DE NOVEMBRO _ ISQUINA
au", I'ELIPIi 8CBIIIDT

YIl.1AL. '''. SA8,11L\NA" DISTRITO 00 �sr _.lUTO � CA1'ITOI ,__--.,--_'_...!""__ �__.._...,.._..__ ,

,:,.,',----
,:
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L I R ATÊ N I S C L U B E DIA 11 "SOIRÉE CHI(" .DESFILE DAS ESTAÇÕES" 24 .M·OCAS' R,EPRESENTA-
RÃO OS 12 M'ESES DO ANO INÉ DITO. RESE,RVAS DE ME-SAS NA RELOJOARIA MÜLLER À P.ARTlR DO" DIA DOIS.

8us�uemos mais fun�os as causas �a carestia
BUE,QUEMOS MAIS FUNDO exercido por trustes e mono- somente contra os tubarões fazer com que também estes
AS CAUSAS DA.�ARESTIA . 'pólio� est�angeiros sôbre ? I nacíonaíg

e �ontra aqueles dementas nacíonaís - vi
Carlos Adauto VIeira

.

que e preciso pura nossa ali- que tratam diretamente co- timas por sua vêz da mesma

Subiu o prêço da ca�r' mer.taçâo, para o nosso ves- :r.osCo. Muito menos contra' politica espoliativía - com
do pão, do leíte, do feijao, ,'Í) tuária, para a nossa saúde, o salário mínimo. Mas, prin- batam tais grupos e-onômí
arroz, do açúcar, GU, man- para o nosso transporte, pa- cipalmente contra os netas- cos � possam entrej ar ao

tcíga dos ovos dos legumes, ra o nosso dívcrttmento. tos igrupos inte11na·:ionais,. público a carne, o pão, os

das �erduras, das frutas .d.os I T_emos por regra, o hábit:- qua lar-çam Os seus tentá- gêneros todos as roupas os

transportes, do vestuano, erróneo de ver nos açouguei- culo , em nosso País, sugan- remé iios, as �e(Ls para veí
dos remédios e dos cinemas. I ros noa verrdeiros, nos pa- do 1.1 nossa riqueza coletiva, culo., e os filmes a baixo
Esta subi,d'a teve por ob- i deíros, nos comercfuntcs no: e empobrecendo o nosso po- custo e ao alcance da bolsa

Jetivo anular, logo, o salário, Iarmacêutjcos, nos empresá- vo, �:errubando qualquer van-
.
,:os mais hurrildeg.

mínimo, desmmUiza'::do-o e rios :::e transporte e de di- tagem trazida pelo salário
o fazen:'o culpado pela ca- versões os nossos explorado- mínimo, atravé., o contrô-
restia. res, porque êles estão mais lo sistemático das fontes ·rle das, cessaclas as causas

I
' .

Mas precisamos atentar próxímoj, a nós, entram em produção. ,
(trusts �nt('�naci?r'ais), de-, nac Iopara o fato de que, antes da contato conos ,o, enquanto

I
sapareterao, Imediatamente,

,Razão que nos deve levar os efeitos (arestja) ,

I
vigência >(h� novo sillário, os verdadeiros, os legítimos

a não dispersar fôrças, a não Joinville,. 23.11.60já tudo tinha ficado mats exploradores agem à socapa

caro, mais custoso, mais ma, às escondidas, dissimuladl.l: gla-star energias, a não dis-,
cessível à bolsa da classe mente longe t'os r.ossos 0-

pender esforços vãos com- 1-----....-----""1
f

batendo geralmente os ins- COMO E' GOSTOSOmé s ia ; da classe operária, lho e fora do alcance do nos- ,

trumentos de uma poütí:a
o que obrigou à decretação ";0 descontentamento.

O C" F Ú Z I TOI de pr-eços, hàbjlmente, dita- . fi lidos :�-'ovos níveis 5(.I.lariais. Os que vendem carne o.

, da pelos trustes e rnnnopó-
como .rr-eío de fazer face pão, os gêneros, as roupí.s, IIeos. :Antes, [pelo contrario,'

alta no custo da vida. os remédios, as passagens de
Logo mão [é, riem foi, o ônibus e as entradag de ci

salário mlnímo a causa ver- noema são apenas ínstrumen

dadeira, real, ::-0 acrés: imo to·s da ação dos grupos in
de prece dos bensa ,elas utí- éernacionais, açamtr,lrcadores
Iídades íncispensáveís à UlL'_, e distribuidores de carne, I
modesta vida, como so o ser trigo, pneus, peças reméc ios, j
a dos trabalha: ores e dos e filmes, que ontrolam os;
membros da classe tnterme., : mercados e ,determinam,:
diár.u : os f'ur clonártos, pu- f ixam os preços alcança-rc o

blicos ou não, l' que vivem lucros ': stronômí. ss em de
de salários vencimentos, or- trimento da bolsa do po,'r, I

.

!lima,rlos. -

I brasileiro, como muito bem
Busquemos mais fundo as o denunciou o saudoso pre

é.au$as responsáveis pelo en_
.

si::ent� Varias, La sua carta
carecimento brutal ·::os gê- testamento.
r.'eros, das utilidades, das di- I Por isso Que as manifes-

O
versões. Existe.m., sem ,drÚVi-1 tações contra 1.' :arestia,: iil
da e não é difícil �:e as en- I contra a elevação dos pre
contraI' no contrôle abUSivo, ços não devem ser dirigi,das,

P ,slor de:nuvens e
a politicar::r�7_""l

A grande virada no pano- SIao das últimas eleições. enquanto os !d.dultos, atemo-
rama politico ,do País tróli- "I:f.'ácio, pastor de nuvens," i rizados (pelos seus próprios
xe o desenvolvimento de movimentam-se o proletríado êrros e fraqueza por tôda a

I muitas corrente� 'I! ITd.er�s a classe mé_dica, Os feu::,ais: partg encontram ? acicate
. com seus, seguidores: ll:êl>U- e os burgueses os agentes do olhar Ic'as cl'lanc}_j,s do

--_...;.----------------------,'meras são as, interpretações, I ímperiallstaaj a igreja, em: recem-nascidos das In'ovas

......_.".,.,_�..,.-_, 1 �lce-ILk i o�tros t'.i:ntosf os vdàti'cmiho�. meio ta místicba bdads várials; dgerações que destde moro os'

I Ha os Inca arma os e 3, corren es asso er a as pe a esaprovarn e os esprezam.
ambém Os que, em última rt.!",,udade e pelo rôlo com, I "Inácio pastor de nuvens",

I instância atiram a culpa pressôr do processo hlstórl- I
parece ser uma tomada de

� � ./,// h""Jl'?.t? ,sôbr,e o povo.
-

co dos nossos tempos. Vem !(ontas com relações do pas,
O/�7V� 'Por êsse motivo, o novo < e:le � aparecimento do- 0-, sado, . criando perspéctívas

I
romance de Tito Batímd, meta Haley até o Sputinik' com as qwa,is o leitor poderá

� .,e.ag�... I "Inácio pastor de nuvens", L A humanidade vive de ra,
I
concordar OU não.

� está ímpressíonanco os meí- to" atemorizada pela ícógmíta I Pôr sôbre -a. crua realidade

'os onde mais se acentúa a dos dias que Virão, at'érrori-. e tão ímpresstoc.antcs acon

! í:ê,lquieiução politi�a c social, za:;'od pel�s a.meaças de Via-II tecimentos -desde os "18 ,de
I
porque em têrmos ,de histó- lê't:da e· 'destruição. �ln "I_. Copacabana", um halo de

'1 ria o de ficção o livro faz nácio, pastor de nuvens" poesia perpassa pelas pági
tudo isto é simbolizado pel� nas dêste romance bll.l,silei_'a crônica das idéias e ,das

! táticas dos êrros e dos acer- �não do gigante sôbre a' ro,' na opinião> do crítico

I qual ela estaria viven:�o,' Sérgio Milliet.tos elas várias correntes que
. desde os positivistas, civilis
,tas e tenetista passan::.o
pel!:3., coluna Miguel Costa

--,...J)

AÇÃO IMEDIATA

CONTRA
DÔR DE DENTES

- Prestes, pelo préstimo e

,
peio getulismo, culminaram
uma virada de noventa grá_

L -. Us- de partes Povo por oca-

PRECISA-SE DE EMPREGADA
A RUA DUAR'TE SCHUTEL N. 41, PAGA-SE
ORDENADO.

BOM

MOl ESTJA DE SENHORAS
COLICI\S _0_ COLICAS

SEDANTOL
As regras dolorosas podem ser eVitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de

comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias.

DOENÇAS DO (ORAÇÁO
TONICARDIUM puderoso cardiotônico-diuretlco
TONICARDIUlvi o' T'5NICO DO CORAÇÃO

inQ.�dclo no tratamento da Artéria Sclerose, distul'bios
Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatism(1.

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

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

de garantia que os Motores Arno representam poro o

consumidor.

Os Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q., Con

trôle Integral de o único que assegura perfeição máximo no

,..--"';2""-- produção em série.
,,'�

:��., '.t"J".,,);_�"W.
··

....

ifl
.'0. 1\ ..... '_.�_ ._�._. -J._ ..:_.,� -

� !
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��
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CÁ)
ARMOS.A.

* Motores monofásicos até 1 Y2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores poro máquinas de costura

* Motores especiais , ". _, __ o

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESE'NTANTE EM FLORIANÓPOLIS: "'�,:
V

-�!-.
,�,\!ií�;

., , MEYER & elA.

Só assim extintas, acaba-

II
I
II
II
II

EM CAIXA DE AÇO ,""Y
_ �

CORDA PARA 8 DIAS ,!
. '15 ANOS DE GARANTIA '''''._.�

VENDAS' VISTA E COM FACILIDADES

CLUBE R:ECREATIVO "6 DE JANEIRO"
.EDITAL DE CO'NVOCAÇAO

O Presidente do CONSELHO DELIBERATIVO do
.Clube Re:reativo "'6 de Janeiro" - usando das atri

buições que lhe confére o Art. 18, Capitulo IV dos Es

tatutos, convoca o referido Conselho, para reunir�se
ás 9,30 horas, do dia 11 de ,dezembro p/vindouro, na

Ir séde do Clube, para tratar da seguinte ordem do dia:
I 1 ° -- Eleição da Diretoria que regerá os destinos
II do Clube no periodo de 1961/62.
i1 Florianópolis, Estreito, em 23 de Novembro de 1960.

II

A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare
lhada para consertos, reformas e pinturas de
qualquer tipo de bicicletas e tri.ciclos, contando
para isso com um corpo de mecanicos e pintores
altamente especializados.

JADER GOSS - Presidente

Hicicletas 8e�star
A venda em suav'eis prestações mensais na RAI

NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154.
•

Peças e acessórios para qualquer tipo de bicicleta,
pinturas simples e jubileu, consertos e reformas, só na

RAINHA DAS BICICLETAJS, Rua Conselheiro Mafra,
154.

não se preocupe, leve
ela lhe retornará
Mafra, 154.

CENTRO

VENDE-SE

ESTREITO
Rua Arac'y Vaz Callado
Casa
Balneário
Terrenos
Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rua Apiai
Terreno
Rua Portella
Terreno
Rua Fúlvio Aduci
Casa (c/Praia particular)
Rua José Elias

�. 15,00

ALUGA-SE

CENTRO Salas p/escritório
Rua Conselheiro l\Iáfra
Sala Ampla pi $scritórlo Rua Alvaro de Carvalho
Rua GerônÍtno Coelho Sala Comercial com insta ..

COQUEIROS

Rua Cons. 'Mafra
Sasa

Rua Al1amiro Guimarães,
Esq.
Casa

nua Almirante AJvin'
Terrenos

Rua Brig. Silva Paes
Terreno· '

Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

Avenida Mauro Ramos
Terreno
Rua Frei Caneca
(Chacara Stodieck)
Terrenos
Rua Almte. Lamêgo
(c/Praia particular)
Terreno
Rlla Hermann B1umenau
Terreno
Rua D,·. Urbano Salles
'Terreno

SEMINÁIRIO SÓCIO ECONÔM,ICO' DE
SANTA CATARINA

CALENDÁRIO
Dia 2
Dia 3

- Recepção e alojamento dos Congressistas.
- Sábado

10,00

. Dia 4

Sessão solene de abertura
Teatro Álval;o de Carvalho
Almôço
Composição de Mesas das Comissões
(Faculdade de Direito)
Início dos trabalhos das Comissões
(Facllldade de Direito

18,00 Cocktai!
19,30 Jantar
21,00 - Conferência (Faruldade de Direito)
Domingo
9,30 Trabalho'-'l'l:e eondssões (Fa�uldade

12,00
14,00

CAPOEIRAS
MORRO DO GERALDO
I,oteamen to Portella
Tel'reno
COQUEIROS
BOM ABRlGO:
Rua Ipanema
Casa (verâneio)
ENSEADA DE BRITO
PI'aia de Fóra
Sítio e/52.000 mZ

de Direito

Almôço
Trabalhos das Comissões (VotaçãO e

Redação de Atas).
18,30 Jantar
20,00- -- 1.a Sessão Plenária (Faculdade de

Direito)

12,00
14,00

Dia 5
9,30 2.a Sessão Plenária (Faculdade de

Direito)
Almôço - - no Lira Tênis Club
Excursão pela Ilha
Sessão solene de encerramento (Tea
tro Alvaro de Carvalho)
Baile no Clube 12 de Agôsto.

OFERECEMOS PARA PAGAMENTO Ei\if 30
MÊSES, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA
çÃO, RUAiS JUCA DO LOIDE E DES. PEDRO
SILVA.

12,00
15,00
20,00

INFORMAÇõES SEM

COMPROMISSO E IDA

AO LOCAL.
INFORMAÇõES DETALHA

DAS SEM COMPROMISSO
'Rua Felippe Schmidt, 0.0 37 - Sala 2-A Partidas dos congressistas.

22,30
Dia 6

I
· ·

,

c,",JlYJ!l�
�� RU� FELIPE SCHMIOl 37 5'� 2A-Ed SÃO LUIZ

7,00 -- Partida para excursão
12,00 Almôço em Blumenau
14,00 Visita à indústria
17,00 Partida para Brusque
18,00 Jantar em Brusque
20,00 - Partida 'para Florianópolis

Dia,7

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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por Walter Lange
N.o, 1 8 1

.

Passaram-se os tempos quando a gente en

cantava as crtanças, presenteando-as com bonecas

que dizem "Mamã". Um fabricante americano con

seguiu patente para uma boneca que, dando a res

pectiva corda, pucha papel, lapis e "escreve" a pa

lavra "Mamã".

Na pequena cidade de Primavalle, nos subúr

bios de Roma, apareceu um cano de propaganda
com alto-falante, convidando a população masculi

na a se apresentar para a filmagem de um filme,

mediante a recompensa de 5.000 Liras por dia.

Condições: Deviam ser "carecas" ou, pe!o men�s,
se apresentarem de cabeça raspada. No dia segum

te 15 jovens rasparam completamente a cabeça e

ficaram esperando pela condução. E, se não foram

embora, ainda devem estar por lá no ponto indica

do, porque quem não apareceu �oi o ta! carro .de
alto-falante. A polícia descobriu depoís ter SIdo

uma brincadeira de mau gôsto!

"Aonde esta o Carlinho?" pergunta o marido

ao entrar em casa. A esposa: '�O teu querido filhi

nho apanhou uma boa surra, porque disse uma pa

lavra muito feia. Mandei-o de castigo para o quar

to". "Ah, muito bem, vou procurá-lo". Sobe a escada,

escorrega no degrau e ... solta uma praga. Neste

instante a porta do quarto se abre, Carlinhos apa

rece e diz: "Paisinho, entra depressa, se a mamãe

ouve isto também apanharás; eu disse a mesma

palavra feia há pouco".

Gentil até o último instante! Em Bali o carras

co é obrigado a usar delicadeza com o conden-ado,
mesmo no momento de executar a pena máxima.

Assim êle diz ao sentenciado: "Permite que eu

cumpra o meu dever?" A esta pergunta, de acordo

com um costume antiguíssimo o condenado respon

de: "Rarisang". Isto quer di�er: Faça-o.

Entre as autoridades alfandegárias de Nova

Yoi1k e um negociante de "animais surgiu uma dú

vida, sôbre o despacho de macacos. É que existe re

gulamento quanto a animais de 2 e 4 pés. O nego

ciante entendia que o macaco tem duas mãos e dois

pés. Foi necessário uma consulta às autoridades

superlores, que mandaram uma comissão estudar o

assunto. Esta chegou a conclusão que o macaco

tem quatro mãos! Com êste parecer tudo ficou ...

embrulhado e complicado, porque não existem leis

na Alfandega para pagamento de direitos de ani

mais de 4 mãos!

o médico ao cliente: "Devo preveni-lo que se

continuar a beber assim, não ficará velho. Acredite

em mim". O cliente : "Doutor, sou da mesma opi
nião. Sempre digo aos meus amigos: O vinho con

serva a gente jovem".

Kirik Douglas estava de aníversáeío. As 4 horas
da madrugada '0 'telefone tocou. Zangado êle pulou
da cama para atender. "Halloh?" "Felicitações meu

filho", responde a sua mãe. "Obrigado, minha mãe.
Mas porque me acordar a estas horas para isto?"

Ela: "Nesta hora faz seguramente 42 anos que fi
zeste o mesmo comigo e eu pensei que era tempo de

me vingar",

Há muitíssimos anos em Oxford, na Escócia,
organ izou-se uma reurua., para conseguir fundos

para a construção de nova capela. O orador pediu
aos presentes que dessem tudo que tinham no bol
so. Um menino, profundamente impressionado, com

o apêlo, pôs na bandêja apresentada tudo quanto
trazia nos bolsinhos das calças : um pião e cinco bo
linhas de gude! O diácomo olhou com desprezo para
a oferta pouco comum, Mas o homem que havia
feito o apêlo disse: "Darei 20 libras por êsse pião e

conseguirei cinco por cada bolinha com cinco ami

gos". E assim a oferta do menino rendeu 45 libras!

Mais tarde o pião e as bolinhas de gude foram co

locadas junto a pedra fundamental da capela, onde
anda hoje se encontram .

.

--------------------------------------�------
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PROGRAMA'DO MES

Programa do mês de üezembre
Dia 3 - DesfHe Bangá _ ;;�_:
Dia 6 - CINEMA - "O Semeador de F'elieidades"
Liberace e DorothY Malone - Colorido

�.

Dia 7 - BINGO - Natal crianças -t-e- Enfermaria

Hospital de Caridade
Dia 11 - Formatura Faculdade Odontologia e

Farmácia.
Dia 13 - CINEMA - O Fantasma da Rua Morqui
Karl Maldes - Claude Dauphin e Patricia Medina
Colorido. :·"t....t", '

Dia 17 - Formatura Contadores "Academia
-:

Co.'
m�rcio. [Santa Cata:riDa'J. " I t••'t,.

.

Dia 20 - CINEMA - "Ate parece Mentira"
Jane Wyman e Dennis Morgan.

Dia 21 - Formatma Es,cõla Industrial Florianó
polis.

Dia 25 NATAL - Soirée - Infanto Juvenil
Distribuição de Bombons e Brinquedos a garotada "

(. a noite sorteio surpresa.
;

Dia 27 - CINEMA - "O Professor e a Corista" -

Vil'l;'inia Mayo - Ronald Reagan e Gene Nelson
Colorido.

Di:! 31 - Baile - Reveillion
tl1l'Í:l - a pnrtir cjo dia 20.

mesas na Secre-

" .

'"

HOJE, NO LIRA T. C. - SOIRÉ DE FORMATURA DAS MAGISTRANDAS
DE 1960. - SERA UM SUCESSO ...

FUI CONVIDADO pelo cronista social
e Relações Públicas do Clube "1.0 de
Julho" de Lajes, sr. Teofilo Prado, para
paericipar da 6.a Festa Imperial da Gla.
mour, levando uma candidata, para
disputar o título de "Glamour Girl do
Sul - 1961".

.

A G.a FESTA IMPERIAL Clamour, será
do dia 3 até ao dia 8 de janeiro no

Clube "1.0 de Julho" de Lajes.
'

SÓNIA RIBEIRO, Nélia Taborda, Maria
Lucia Fernandes, Ana Maria Sineburg,
Sergio Ribeiro, Heitor Taborda e João
Soares de Lima, são os famosos esquia'
dores cariocas ,que chegarão a esta Ca ..

pital no proximo dia nove, pela TAC
Cruzeiro do Sul.

ANIVERSARIOU ontem, o Serrador
Prancisco Gallotti, ? coluna lhe felicita
pelo acontecimento'.

ONTEM NO Oscar Palace Hotel, acon
A ESCOLHA da "Glamour Girl do Sul", teceu o lançamento da Semana da Ma-
acontecerá no dia 7, em traje de gala. rmha.

VINTE E DOIS municípios, incluindo
Porto Alegre, Curitiba e esta Capital,
tomarão parte nesta grande reunião so

cial, na Cidade Serrana.

COQUITEIS, jantares, desfile no Está
dio Municipal de Lajes, tipo "desfile
Long Beach", acontecerá na ..

a Festa
Imperial da Glamour", no "1.0 de Julho"

AGRADEÇO o convite do Relações
Públicas do 1.0 de Julho, cronista Teó
filo Prado, e farei todo o possível para
estar presente com uma bela moça flo
ria nopolitana.

O ENLACE Matrimonial da elegante
Heloisa Helena de Carvalho, com o Sr.
Ja Ikson Kurten, será marcado para o

próximo dia vinte de maio.

NA SOlRÉE INFANTIL, do Lira T. C,
será distribuido bombons para as crian
ça". O sr. Francisco Medeiros, o "vovô"
já está providenciando Os mesmos.

'

NO PRÓXIMO sábado acontecerá o
desfile das "Bermudas": no Oscar Pala:
ce Hotel. O cronista Celso, no comando.
Agtradeço o convite e afirmo a minha
presença.

A CASA "Três Garotos", recebeu uma
bonita coleção de sandálias, "usadas
pelas artistas" do filme "BE'N-HUR"
que está exibindo em /São Paulo e Rio de
Janeiro.

O DES.FILE DAS "Estações", é a ª,ran
de novidada de fim de ano no Lira T.C.,
acontecerá no próximo dia dezessete
Vinte e quatro moças representarão o�
doze meses do ano.

NA SEMANA da Marinha, acontecerá
um Campeonato Estadual de pesca sub
marina.

AGRADEÇO a gentileza da Srta. Ma
rícha Daux.

O DR. PAULO Bauer e o Deputado
A roldo C. de Carvalho, foram incluidos
na lista dos Treze Mais Elegantes da
Cidade de 1960.

o "ATELIER" da Sra. Ananias, confec
e ionou o bonito vestido da srta, Marisa
Ramos, do desfile Bangu, realizado on

tem no Clube Doze de Agosto, repre
sentando o Lira T. C.

AGUARDEM a surpresa do Radar ...
Vai acontecer ...

SôNIA MARIA de Carvalho, foi inclui
da na. lista das Treze Mais Elegante!'
Srtas. de Santa Catarina de 1960.

PRECISA-SE DE EMPREGADA
A RUA DUARTE SCHUTEL N. 41, PAGA-SE BOM
ORDENADO.

MAGISTRANDAS DE 1960, que recebe
ram os seus diplomas ontem, no Teatro
Alvaro de Carvalho: Alba Helena Ro
cha, Anamaria Becik Anua Maria Bor
ges, Anna Maria SChmidt, Astéria Apo, ,
lônia Schmidt, Carlota Carpes da Costa, �
Clejr Maria Philippi, Dalva Conceição �

Schutz, Eliana Kraemer Elisabeth Moel,
lmann Gomes, Gerusa Maria Duarte.
Gílda Dalcanale, Heide Alperstedt, Irmã
Pídes, Isa Maria Machado, Laura de
Andrade Maciel, Lauro Maria Ulvsséa,
Leni Scherer, Letícia Maria Di Bernardi
I.ia Marlene Cascaes Liana Maria pe'
luso, Lígia Philippi 'May, Lorí Arendt
Lourdes Maria da Luz, Maria Aparecida
G. Pamato, Maria Clotilde R. de C. Araú.
jo, Maria da Graça Coelho, Maria da
Graça Lago, Maria de Lourdes Silveira.
Maria de Lourdes Soblerajsk], Maria
Elisa MaY Maria Emilia Nunes Pires
Maria Helena'Cordeiro, Maria Isabel de
Oliveira, Maria Perpétua de Queiroz,

O COLUNISTA foi solicitado para apre- Maria Terezinha da Silva, Maria Said
sentar o Desfile das Estações do Lira Cherem, Mal'Ía Zilma Boing - Oradora,
Tênis Clube, em um comentado local. Marilda Vieira da Silva Marilene Cída.
Aguardem. .. 'i(

I

; de Gevaerd, Marília M�chado, Marina
Britto Silva, Marli Estela Souza, Marli
Maura Meira, Neide Maria de S. Campos,
Nesita Siva, Neusa Maria Silveira, Nina
Rosa A. Lima, Nivia Terezinha Duarte,
Ondina dos Santos Mascarenhas, Oneide

NO PRôXIMO sábado, às 17 horas, no Ramos, Rosamaria da Silva Beclk, Selma
Te�tro Alvaro de Carvalho, teremos um Botelho, Silvia Guiomar Reuter, Terezi
recital de Gala da Orquestra Sinfônica nha de Jesus Demetri, Terezinha Mar
de Blurnenau, com cem figurantes, in- tíns de Oliveira, Vanda Vieira, Vera
a Semana da Marinha. Bonnassis, Vera Kuenzer Andrade, Vera
clu indo bailados e côro ; abrilhantando Nocetti de Araujo, VÍlrginia M. Figuei-

LSV'::%�i%_:_i%�S�S%_:_%· :?S:!n_:_h:?,.I:;;:;�::!�%;}::!�o;:!sSs%'\ I

li B.iciclefas BEKSTAR, a ultima palavra em bi- 11
.

. .'
I: c icletas, encontram-se a venda na RAINHA ii. f
II DAS BICICLETAS, em todos o" tamanhos 0. pelo I�

-

I1,', menor preço da cidade, Rua Conselheiro Mafra 'I
li ' 154. /I
- - -

------- -------- ,.____ ---

II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare- i,

lhada para consertos, reformas e pinturas de
I'

Iqualquer tipo de bicicletas e trictclos: cO;1tando [l
..para isso com um COl'pO de mecanicos e pintores I:

altamente especializados. fi

%%%$%S%%%$$S%SS$S%%%\SSSS$S%S'S%%SSSSSS%%S'�
Edilôra Globo S. A. f�

RUA TENEIN'Tg SILVEIRA 56

DISPÕEM PARA PRONTA ENTREGA
CURSOS ,DE L I N G U A P H O N E

nos -seguintes idiomas

INGLÊS-Am.
ALEMÃO
FRANCÊS
INGLÊS - Ing.

DIVERSOS PLANOS DE VENDAS
Solicitem uma demonstração em sua

residência pelo fone 2624
Interessados do interior queiram usar o

cupon abaixo .

EDITORA GLOBO S. A.
CAIXA POSTAL 259
FLORIANôPOLIS

Queiram nos enviar propostas e plano de venda

para o curso linguaphone de

Nome:

Profissão.

Rua , .. , N0 , .

Cidade

IENDE-SE POR MOTIVO DE MUDANCA
,

Vende-se por motivo d e mudança o Instituto de
Beleza "Macriff", situado na Rua João Pinto, anexo ao

Hotel Royal. Informações no local, Horário comercial.

�Vende-se
Um terreno com três casas medindo 12 x 52.
Tratar com o sr. Romeu Santana, morro do

rian.
Ma-

COlvite • Missa
Neusa Maria, Eleonora, Newton, Elisabete 6 Ha

milton Peluso, convidam aos parentes e pessôas de
suas relações para a missa em Ação de Graças pelas
Bodas de Prata de seus pais - Wolga Machado Peluso
e Sylvio Rigueira Peluso, a realizar-se no dia 7 de De

zembro, quarta feira, ás 8 horas, na Capela do Divino
Esjiirito Santo.

ELETRICISTA PARA ELETRO
DOM:ÉSTICO

Precisamos com prática em aparêlhos eletro
domésticos.

Os interessados queiram apresentar-se nas

Lojas PEREIRA OLIVEIRA,' Rua Conselheiro
Mafra, 6.

II II
/I A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare II
II lhada para' consertos, reformas e pinturas de II
// qualquer tipo de biciclatas e triciclos, contando II
II para isso com um corpo de mecanicos e pintores II
II altamente especializados. II
1/ II
11 - - - I:

n=====��====�======::=================�

..-_-------:1.
REGRE ATIVO

,J.·AN:E IRO
CLuBE

DE
'ESTREITO

PROGRAMA Dti FESTAS DO
l\1�S DE DEZEMBRO

DIA 8-

Bingo dançante - às 20,00 horas
DIA 10 -

Soirée de formatura do Curso Nor
mal Regional Haroldo Carvalho

DIA -14 -

Soirêe de formatura do Curso Bá
sica Técnico Comercial Senna Pe
l'eira.

DIA 15 -

Bingo Dançante - às 20,00 horas
DIA 17-

lSoirée de formatura dos Contado
randos de 1960 da Escola Técnica
Senna Pereira.

I"1 1 111'1 1 IMPRESSO.RAIB '0 -2 I
12 'I 36 ,,�". ,

JRgbiLc lCibA. ii
fi
"

li
'I

c@)..
II
oi

CARl MBOS,
,.. f

ENCAOERNAÇOES E
'I

I,

< i
SERViÇO DE CLlCHERIA '7 I

COt1 PERF'EI çÃO E RAPIDEZ. l- . ..

RUI=! CONSELHEIRO f'1AFRA 123.
FLORIANÔrOLJS

' .

SAN"]']) CATAlllNA

·OBS. SERA EXIGIDO A CARTEIRA
SOCIAL E O TALÁO DO M�S
CORRENTE.

----- ----, .._--- ._---_....
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE B. CATABIl!IA

I P.EDRO EVAR'ISTO D'IAS
I
I Convile

. para Missa de 30. ,..iia
I JUCILA FRANCISCA DA SILVA DIAS, ALTAMlRO
I

srl: SILVA DIAS, esposa e filhos, convidam os parentes
e pessôas de sua amizade, para assistirem a missa que,
em intenção à alma de seu pranteado esposo, pai, sogra
e avô, PEDRO EVARISTO ,DIAIS, será oferecida pela
Irmandade de Nosso Senhor Dos Passos. no dia 6 do
corrente, às sete e trinta horas é7,30), na Capela da'
quela Instituição (Menino Deus).

EM,PRESA DE TRANSPORTES
Vende-se ou ademite-se sócio em .partes iguais.

Pioneira em transportes interestadual de cargas e

en: emendas, com grande movimento, com varias fi
Iiais nos estados de S. Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Estado do Rio, com bons armazéns, com

instalações e material adequado exigido ipor uma

bôa , organização no genero, inclusive caminhões e

sem quaisquer onus. '

Preço base Cr$ 20 milhões, facilitando-se bôa

parcela e que poderá ser pago Com os própri�� lucr.os.
Cartas endereçadas à "EMP. _ TRANS Caixa

Postal, 539 - SÃO PAULO.

AVISO AO PUBLlC'O
e)

FLORA BOII

Florianópolis, Domingo, 4 de Dezembro de 1960 -11--

EM BUSCA DA REABILITAÇÃO O AVAl
(Cnnt, !!.a sesta Pág). (Schippmann) e Na-
o jogo é esperado com

nICO.
ansiedade pelo públi-
co que ocorrer à praça i A V A I T a t Li
de esportes de rua Bo-I (�Joãozinho); Binha,
caiúva, sequioso pelos i Boriga (Enésio), Cláu-
lances emocionantes

I
dio e Mirinho; Abe

que apresentarão por .lardo e Loló; Betão
certo os craques dos' (Alair), Nilson, Vadi-
dois famosos clubes. nho e Betinho.

Não há favoritos

GOSTA DE CAFÉ1'
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

Brasil em foco
(Cont. da sétima Pág.)

CONTRABANDO

Foi descoberto, no litoral

baila,no, que os contrabon
cistas que ali operam têm
uma frota ,d� dez navios,
um dos quais chamado
".senhor 'Ido Bonfim", que
por sinal vem dando muito
trabalho em virtude de
defeitos constantes nos suas

máquíesas.

Guido Bott e Senhora, Aloysio de Almeida Gonçal
ves e família, David de Aquino e família (ausentes),
vêm por êste meio convidar os parentes e pessoas amí
Las para assistirem à missa de trigésimo dia que será
celebrada no dia 7 do corrente mês, às 7 horas da ma

nhã, na Catedral Metropolitana, no altar de Nossa Se-
4hora, em intenção da alma da inesquecível FLORA
BOTT.

SERViÇO MILITAR
A'RR'IMO DE \ FAMíUA

,{ONFERÊNCIAS E FILMES RELIGIOSOS
O Amigo -está convidado para. assis�ir. as confe

rências bíblicas, ilustradas .com f ilmes bíblicos, �ue
as igrejas Batistas estarão promovendo durante os dias

28 de Novembro a 4 de Dezembro às 19,45 horas., .

O conferencista se-rá o Revdo. Dr. A. Ben Oliver,
reitor do Seminário Teológico Batista do Sul, no Rio
de Janeiro.

Venha e convide seus familiares e amigos.
A entrada é franca e a sua presença dar-nos-á

muito prazer.
LOCAL: Cine Império
Estreito, ao lado do Vla B.C.

Preliminar e preços
QUADROS PROVA-
VEIS O� juvenis do Fi-

gueirense e Bocaiúva
OLIMPICO A- farão a preliminar.

lemão; Naninho, Nil- Preços: Arquibancada
son e Nélio; Aduci e - Cr$ 50,00 e 30,00 e

Fasto Nilton: Longo,
I
geral Cr:$ 30, e '20,06:'

Nenê, Geraldo, Waldir

SENADO FEDERAL
ABORRECIDO

De Brasília vem a notí
'ria de que o Senado Fede
ral apresentou e aprovou
quatro emendas ao proje
to de lei ,do inquilinoto
apenas Pait\. mostrar a Câ
mara Federal que tem per
sonalhlade e' não se entre
ga a só aprovar leis em

regime de urgência e sem
direito a exame.

É considerado arrimo o convocado que
comprovar ser: -

a) - filho único de mulher viuva;
l:Íl - filho de homem fisicamente incapaz para

prover seu sustento;
c) - viuvo e ter filho menor;
d ) - casado e .tiver filho menor;

irmão, ol'fão de Pai e I\'lãe,
irmão menor;

f) casado e servir de único arrimo à esposa.
Os requerimentos dos interessados deverão ser

apresentados na 16.a CR ou no OA do 14.0 BC.
BRASILEIRO! SERVIR À PÁTRIA NAS FORÇAS
ARMAI)AS, É O SEU MAIS NOBRE DEVER CíVICO.

Avisamos aos interessados na construção de casas

de veraneio ou residenciais (de madeira) que estamos

aceitando encomenda das referidas com uma entrada
e o saldo em um ano. Para informações dirijam-se a
j'

.

.

S d';JRua Felipe Schmidt, 2 ---:- sala 3 alto da Agencia \ a la.

Duas a Rua Delminda Silveira (Agronômica) Gran-

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

AUXILIAR DE, ESCRITO'RIO -

que sustentar

'CASAS � VENDE-S'E

,AS PUGNAS Dr HOJE' 'P'ELO (rERTAME,

2.a ZONA

JK IMORTAL[ EM BRASI
LIA

Os organjsladorss de "'t\ma
Academia Nacional de Bra
seu parceiro. Entr,e Os pri
meiros Já ,consegtuMos) es

tão Oscar Níemeyer, Ru
bem Bravo, Josué de Castro,
Gilson Amaao, Cândido
Portinari Ceótlr Lattes,
Tristão c:e Ataíde e Raquel'
de QueIroz.

ADMITIMOS UM QUE SEJA DATILóGRAFO,
COM REDi-\.CÃO PRóPRIA. DA-SE PREFERÊNCIA A

QUEM TENHA PRÁTICA.
. �onsertos em geral. U�a a rua Monsenhor Topp nova e

PROCURAR D. EDI DAS 17 às 18 HORAS, DIÁ- _

desr cupada. Informaçoes a Rua Felipe Schmidt n. 2 -

RIAMENTE RUA - FERNANDO MACHADO - 6 sala �.

Eis os prin e ipais deta
lhes que apresentará a se

gunda rodada- do returno do
campeonato estadual de
Santa Catarina; de acôrdo
com sua irnportancia.

Jôgo n. 3 -

Cimenport x Carlos Renaux
Local: Estádio dr. Herci

lio Luz em Itajaí. - Qua
dros: Carlos Renaux
Adalberto; Sardo, Afonsi
nho e Sirnplício ; Zen e Ivo;
Petrus'ki, Alcino, Quatorze,
Teixeirinha e Agachado.
Címenport - Nonho; (Lam
breta) Moreli e Marzinho;
Nelsi e Zéquinha; Acari,
Lalú (Nilton), lN'ilton (Leal)
Telê e Hélio ou Bruninho,
- No turno o Carlos Ra,
naux venceu de goleada:
7x2.

eles e novas. Uma a rua Felipe Schmidt necessitando

,
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SEMANA
7 A 13 QE' QDEZ

Herdeiros da tradição'de
TiU..{ANDARE', os Mari
nheiros do Brasil são senti
nelas da Pátrio; nos mares
de todo o lmindó'�"Em sua·
bravura e no seu espírito
cívico repouso, em grande
parte, a segurança de nossa
soberamc:i e o povo reco
nhecendo êsses valores, ex
presso com entusiasmo a

sua gratidão. Por isso, êste
ano, como os anteriores, to
dos os brasileiros participa'
rrro das Comemorações da
Semana do Marinheiro, hon
rando os bravos herdei'
ros der gloriosa tradição
dos nossos Marujos.

Navio Aeródromo Minas
Gerais, Núcleo do Grupo
de Caça e Destruição., cons
tituido pelos Contratorpe
deiros Classe ParÓ, mante'
rá livres as vias de comu·

nicações dentro das nossas

4,000 milhas de costa oceâ'
nica.

1 60

Jôgo n. 1
Paisandú x Marcilio Dias
Local: Estádio Augusto

Bauer em Brusque - Qua
dros: Marcilio Dias: José
Carlos; Antoninho, Ivo e

Déco ; Cleuson e Joel; Renê,
Idéaio, Aquiles, Laranjinha
e Manéca. Paisandú
Aurélio; Valdir, Vi lac i E

,Ivo; Montebeler e Walace;
Nilton, Alderi, Julinho, Nilo
e Godeberto. - No turno
houve empate de 2x2.

JANIO APOIARA' JK PARA
SENADOR

o sr. Quintanilha Ri'beiro,
porta-voz ofi�ial do presi
dente eleito, sr. Jâ'llio Qua
,I1'OS, e seu ruturo chefe Cu!.
Casa Civil, que comuníaou
no último dia primeiro ao
presidente Juscelino Kubi
tSl�il1ek que o 'novo 'Chefe

"
poíará fa. sua ca'n1di'dlatura
a senador por Goiás. p,
"fopósito, vale recordar cue
o senador goiano Coimbra
Bueno, líder '�a UDN do
Estllicto central já se mani
festou a favor da aludíca
candídatuna, o mesmo acon
tecendo com o governado!'
Juraey Magalhães, que te
.egrafou oos hdenistas goi
anos Ielícítando-o , pela es
colha, Entre Os fat� in
teressantes aue eercarn es
ta d.mdidatura está -ã' sé.
rie de faixas já vistas em
rodo o interior goiano, que
dizem pomposomente: "Go-i
ano é bom pagador: JI{
para senador," Em recente
entrevista "à imprensa ca
candic:.!:ito me.smo que tenha
de enfre'ntar adversários.
Em princípiOs se jUlgou pos
sível o candidatura de JK
ser, obti,da por unanimi(la,
de.

JôgO n. 4 -

Avaí x Olímpico
Local: Estádio dr. Adolfo

Jôgo n. 2 - Konder em Fpolis. - Qua-
Palmeiras x Figueirense dros : - Avai: - Tatú; Bi-
Local: Estádio da Baixa- nha, Claudio e Enízio (Mi

da em - Blurnenau ,- Qua- z-ínhoj , Culica e Abelardo;dros: Palmeiras - Largu, Betão (Wiliam), Loló, Nil
ra; Roberto, Lázaro e Fer- son, Vadinho e Betinho.
nando Cruz; De Lucas e Olímpico - Bernardo (Ale
Zito ; Jonas, Mima, Dinho e mão); Acari (Mirinho),
Albano. Figueirense - Do- Nilson e Fau.sto Nilton; Eé
mi; Osni, Trilha e Ciro; Iío e Aduci; ,I

Nenê, .Mauro,
Marcio e AnieI; Wilson, Geraldo, Valdir (Oi-íon) e
Fernando, Sergio, Ronaldo Schippmam ou Nanico.
e Pereréca .

- No turno -No turno venceu o Ol lrnpi
venceu o Palmeiras por 2xl. co por 3x1.

ULTlMAS DO PAIS E 'DO EXTERIOR
,

A luta Eder Jofre x AI

phonse Halinio deverá ser

mesmo realizada em Los
Angeles, onde deverá pro
Dorcionar uma rend� de 50
'l\ilhões de cruzeiros.
- Será mesmo em dojs

turnos o Torneto Rio-São
Paulo, segundo decidiram
;1S fedepções dos dois prin
cipais centros esportivos do

firma
-

produtora cinemato
gráfica paulista, a qual fa
,rá um filme de longa me

tragem sô'bre a vida do
mais consagrado jogador
brasileiro da atualidade. O
contrato foi assinado em

Santos, onde o jogador vive
em uma modesta pensão, em'
companhia de algúns ·cole
�as. Pelé apenas apare.cerá
no filme quando êste inclui
cena·s da COlPa do Mundo de

Em "enquete" mun- 1958, realizada na Suécia.
dial, a atleta J1egra 110rte- P,elé ,criança e Pelé garoto
ameri�ana 'Wilma Rudolph serão interpretados por dois...----------.. .J
{oi �onsiderada a maior meninos santistas. O filme
de 1960. Ela, nos últimos terá igualmente a partici
Jogos Ollmpkos, ganbou ,pàção do cômico R.onaldo
três medalhas de ouro. Golias e de Maria Vidal, .ar
- Pelé assinou 'contrato tistas d·a televi,são paulista

de vinte milhões com uma e (carioca.

pais.
I CAfEZiNHO, NÃO!

CAFE ZITO!

DENYS SERA' MINISTRO
DE JANIO

O vespertino "O Globo",
do Rio de Janeiro, em sua
edição de ontem, dia' 2, deu
a segui'nte nota em sula. pri
meira página.
"Estamos informa'd'os' de

que o marechai Odylio De

n'Ys convidado, aceitou per

monecer, no próximo Go

vêrno, à frente '::0 Mi'nisté
rio da Guerra. Para: o '�o

mando do Primeiro Exérci;
to ,;Ieverá ser nomeado o

gene,.'.,} Cordeiro de Farias"
Desta forma fica confirma
do o noticiário político que
vinha sendo dado desde os

primeiros dias que Se seg\!i
ram .00 pleito de ,3 -de ou
tubro.

Rua: frlnclltO lolenllno. n.' I'
,

"
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INSTALADO O S:EMINARIO SOCIO-ECO ,NOMICO:

�e�so Ramos: �ncontro �o '010 com o �o�er -Ira�ores enaltecem
Autoridades e participantes presentes - Repleto o
II d C Ih

tria. produzem melhores resul, ma fase do Seminário;-'�se,

varo e arva O tados, �. adm�nistraçãomú- guro de que as. conclusõesFALA O REPRESENTANTE nícípal. Aludiu ao proble- do conclave trariam novos
. DO MINISTRO DO ma da agricultura e do rumos à solução dos pro-

Revestiu-se do maior brilhantismo a das Classes Produtoras _ Conclap r+,
TRABALHO homem do campo, comtían- blemas de Santa Catarina,

instalação solene do Seminário Sócio- gen. Oswaldo Pinto da Veiga, diretor da do em Que êste tenha de e consequentemente, do
Econômico de Santa Catarina, na. manhã Cía. Siderúrgica Nacional, sr. Gabrielle O dr. Nielsen Ribeiro" re- parte dos seminaristas tra, pais.
de ôntem, no Teatro Alvaro de Carva- di Marzano, representante da Embaixa- presentando,;: ministro do tamento condigno. Agrade;
lho. As dependências do teatro ficaram da da Itália, sr. Issao Ishigami, secre- Trabalho, sr, Alirio Salles ceu a eecôlha de Florianó- TRABALHO DAS
lotadas com o comparecimento de cen- tário da Embaixada do Japão, sr, Coelho, pronunciou víbran- polis para .; entro da últi- COMISSÓES '

tenas de autoridades, participantes e Hoog, representante. da Embaixada da te, oração expressando IP!!-��';::-:-:"".!,"'w"'_'�
c:onvidados. À mesa que dirigiu os tra- Holanda, sr. Wolfgang Theodor Tuchen, congratulações ao sr. 'Cel-
balhos foi presidida pelo sr. Celso Ra- adido e:onômiro da Embaixada da Re- so Ramos, pelo êxito do
mos, titular da Federação das Industrlas pública Federal da Alemanha, sr. Ben- Seminário Sócío-Econômí-
de banta Catarina, c que convidou, para jamin Trouche, primeiro secretário da co, realçando a repercussão
integrá-la 0 representante do governa- 'Embaixada do Paraguai, dr. Celso Ivan de cometimento de tão
dor Heriberto Hulse, sr. Vitor Peluso Costa, sec-retário da Agricultura, prof, magna importância, cítan-
Jur., prefeito Osvaldo Machado, desem- Nelson Pitta Martins. diretor de Divisão do o caso da necessídade
bargadores Alves Pdrosa e Guilhon do SESI Nacional, dr. Arnoldo Cúneo, elo nivelamento dos homens
LTonzaga, presidentes, respectivamente, sr. Afonso Alberto Ribeiro 'Neto, sr. Nel.. que vivem! extraindo o car-
do Tribunal de Justiça e Eleitoral, mi- son Cabral, vice-presidente da Confede- vão das minas do SUl do
nistr., Nelson Stôeterau, presidente do ração Nacional da Indústria, e repre- Estado <JS condícões con-
Tribunal de Contas, ceI. Veiga Lima, sentante do sr. Lidio Lunardi, presiden- dignas.

o

comandante da Guarnição Militar, re- te da citada entidade. PREFEITO OSVALDO MA-
presentante do comte. do 5.° Dístrtto Ao ato compareceram, ainda, li exma. CHADO: A CAPITAL
Naval contra-almirante Augusto Ha- sra. da. Edite Gama Ramos. espõsa do PARTl!CIPA
mann -Rademacker Grunewald, sr: Altir sr. Celso Ramos, sra. dr. Abelardo Go- O Prefeito Osvaldo Ma-
Mello, secretário do Trabalho, dr. Albino mes da Silva, sra. governador Luiz Ca-
Zeni, secretário da Saúde, dr. José Hul- valcanti, d. Felicio da Cunha Vascon- chr.do, em improviso, sau-

se, diretor da oeíesc, - governador de cellos, arcebispo coadjutor da capital (O
dou a to+os os ·participan-

ld d d d tes (1'0 Seminário. frisandoAlagoas, ten. - ceI. Luiz Cavalcanti, sr. outras personall a es e nosso rnun o

Eneas Fontes, presidente do Conselho oficial. as dificuldades por que a

travessa o munícípío 'que
dirige, pela subsístên ,

cía de fatores vários que

-.

iniciativa-
Teatro

;j-BW �t..��:4�t
As 14 horas, na Facul

éade de Direito, tiveram
início 'os trabalhos da for
mação das várias comissões,
recebimento da documen,
tação respectiva, marcan
do.se para a noite, a pri
meira reunião plenária.

HOMENAGENS A SRA.
EDITE RAMOS

Durante o almoço de
ontem, no Querência Pala.,
ce Hotel, R exma. 81'.',. da.
Edite Gama Ramos, rece,
beu :'e presente um livro
of.ertadd por várias r,_)erso-

-

naüdades convidadas e par
ticipantes do Seminário Só
cio Econômico, como sín,
gela homenagem jã iiusre
espôsa do presidente é':l
Federação das I'cdustrias
de Santa Catarina. Em 'no
me dos ofertantes, falou o
escritor e filólogo

.

A:nt'elio
>_", Bu/rrque de Holanda, que�i em um "speech" repassado

ele emoção, realçou as qua
lidades ria homenageada
que, em segujda, agrade�
ceu sensibilizada a home
nagem.
Durante o coquet.el, no

Lira Tenis Clube, oferecido
a todos os partícípantea do
Seminário, foi oferecido
também à da-.•Edite Ramos'
a medalha Roberto Simon_
sen, por, seus méritos como
colaboradora da obra social
empreendida pelo sr. Celso
Ramoe à testa do Sesi, ra,
lando, na ocasião a técni
ca Maria Thetis Nunes.
Hoje, consoante progra,

ma estabelecido, os traba,
lhos do Seminário Sócio
Econômico serão cumpri,
dos à risca, e eeta folha da,
rá dívulgacão na próxima
edição.

-
..... ----.---- .

F'Ioi'ianópol is, Domingo, 4
•

de 1960

SANTA CATARINA PRIESENTE 'A,
GRANDE FINAL "A VOZ DE OURO

ABC -1960"
Aproxima-se o dia da'

Grande Final de "A Voz de
Ouro ABC-1960", o vj.to
doso certame Que tantr, re
percursão alcançou en1";'nQs
so Estaco.

No Teatro -Re:ord, em'

São Paulo, dia 9 do corren-
.

te, _com idcio às 22 hOl:a,�,
serao apresentados os f 1-

nalistas-estaduaís, n u m
gramdioso desfile que vem

pnlartzando as atenções de

todo o públjco brasileiro.
O programa, com duas

horas ele duração, será re

trlansmitido pela Rádio
Guarujá �e Florianópolis,
integrante de uma rêrle de
vinte 'e três emíssôras de
rádio e televisão espalha
das por todo o território
nacional.

.

deiro lageano Affonso Al,
berto Ribeiro Neto, que
expôs, em linhas gerais, a

sístemátíca do conclave, a

importância -:as pesquisas,
e o extraordínárío sentido
democrático das reuniões
i'�formais" onde todos fa
Ja\,:,'Y' em igualdade ce
condições. R-ealçou a ím,
portâncía da .colaboraçào
do 1':1'. Celso Ramos oe do
sr. Lidio Lunardi, titular
c a FIESC e da CNI, men

clonando os problemas ,d·e
nossa agricultura, deóLssis
tida, a questão da erosão,
afirmando, ? certa_ altura,
(!ue a documentação �omc
pilada constituia um- do
cumento dos rrhis lmpor
tantes 'para a interpretação
da conjuntura eatarinense,
da'ndo sua aplicação práti
ca uma situação privilegia
da a Santa Catarina, para
que esta unidade se cons
titua sempre num exem

plo para o Brasil.
O sr. Nelson Cabral. o

prof. Nelson Martins, o sr.
Licio Bettega falaram 'em
1:011:e dos srg. Jacy Mon-
tenegro Ma!galhães, prof.

Pedro Paulo Penido, presi
dente do ConDelho Nacional
do SESI e Lidio Lunar.
éi, presidente da Confé\j':e
ração Nacional da InfÍús-

EMPREENDIMENTO DOS1 Interpretando o pensa-
MAIS NOTÁVEIS PARA mento dos partícípantes do

O ESTADO Semi':: ário, falou o f:a,zen,

ES,PEREMOS NOVOS DESVARIOS
EM uma de suas últimas sessões a Mesa da Assem
bléia Legislativa do Estado decidiu revogar a reso

lução, aprovada em princípios dQ ano, que proibia
a votação e homologação da criação de novos Mu

nicípios e novos Distritos.
Isto significa que vão os deputados governistas

lançar-se a uma nova ofensiva de retalhamento do
território catarinense.

Isto acontece justamente quando são divulga'
das as conclusões de estudos realizados pelo Insti
tuto Brasíleíro de Administração Municipal, que
abrangeram 2.340 municípios do país, conclusões
que revelam ser extremam�nte prejudicial à econo

mia regional a febre de criação de novos munici
llios, a que políticos e govel"uantes se entregam mo

vidos pr,ecipuamente pelo interêsse de rec-eber a

quota do imposto de renda que cabe a cada muni-

Joel Carlos Lemos repre
sentante de f.',::. ta Caarina
já embarcou para a capital
poulísta, viajando pela Re-
al, a rim r.e representar

todos O� cantores amíadore ,
de nosso Estado ma festa
de encerramento do maior
concurso ,de canto popular
do Brasil.

BILHETE·
CARO CELSO

REVISAO TRABALHISTA Nesta magra e esguia co-

Dentro dos padrões ezio ,

Iuna venho /dan'do \genero
lucionistas e da situação samentc gnrdos, conselhos

intrínseca do popular Par _

sôbre como governares nos

tido Trabalhista Brasileiro, sa santa terrinha.
há de se considerar com O mecanismo clêsses con-

opo1"tunidade, os envoltó selhos está .e,cnvcamentc
rios que estão caracterizan_ asseil1te \nloiJl princip�s SM

do a prática política, ou lutares Ido Clube Vel.. O
melhor a conduta político- tiva, a qu.e pertenci, e re

partidária da agremiação. m��u estou hoje, cujo ,capí-
Afirma com bastante. au tulo do 'Viver bem pára

toridade, o sociólogo Guel'- viver melhor é; lalgo impon
reiro Ramos: "O trabalhis- derável para espíritos "ter
mo brasileiro ainda está l'{.;à1terre".
passando pelos testes das Caso sigas os meus con

doenças infantís". E mais selhos le acertes glória mi-
adiante; "_ .. , o PTB me nha. Caso não o ,s�gas e, er-

rece ser o orgão, por exce. res glória Iminha [oinda.
lêncitt, das aspirações de Mas se os [seguires e erra

coletividade ,trabalhadora tes, 'quem t� .mand�u,segu�
do País. Não logrará sê-lo, los'! Afinal eS malor,� Vacl

porém, se esclerosar-se, ou J nado eleitor e ldeves saber
não ajustar-se ao nível

det tua �esponsabilidade. Fôste
maturidade política do seu tu, 0\ eleito; nã� eu.

"

presumível. eleitorado, eX- Não me furto, porem,
presso nos dois

.

últimos lembrar-te um lapidar con

pleJtos". ceito do ·clube, defilnindo
Atesta também o emí- a hierarquia no plano da

nente estudioso, que as cdtica: ,o ,superior sempre
acimas citadas "doençal tem razão; 'às vêzes fie equi-
infantís", estão contida:

voca, mas por c,ulpa do suo-no "varguismo", no "jan
guismo", no "peleguismo" bord,inado. ,

.. E�.ta lcomna. é sobretudo
e no "espertismo", no qur
estamos totalmente \ de sincera.

acôrdo. O "varguismo", i. Em, Isendo' a .-;igati�a
o culto de Getúlio Vargas, umal >contra.�prova Ida afIl'

sentimento ê�te, que não mação, por mostra!7DOS a

deriva para expressõeé outra Iface da questaol bom
sistemáticas e diretrizes é Icuidar-te de como ,não de-

que devem oriental' a ideo- ve!;> governar. \ , _

log'i.a trabal'liita. O <!jan- Outro dia, em auto-cntI-

guismo", também outra ca po:;' sinceridade' ou

forma de culto ao perso- e�deI'ecamento .sutil, I al

nalismo, como "legado po- guém �determinou os erros

lítico do varguismo", é nos� que deram com o seu par
civo as instituições parti- tid\o n,o :chã�). El'!-tre moti
dárias. Esbarra ao encon- vos o.utros la esta a ladvel'
tro do que se deseja para tên:cia ,da ,não interpreta
a programática rIo Parti- ção dos pequenos par�id'Üs.
do. Vicia as colmeias po Previne-to !com esta�auto.
líticas do partido - tradu_ crítica, caro Celso.�
zidas no "péleguismo", Exenlplo: o. chm'rasco da
como formado de elemen- diplomação.
tos-contatos entre os di- Aboletamô.nos, _eu e os

rigentes sindicais, e oS diri- meus, em convençao, num

gentes partidários -, fa- ponto. estratégico. perto da
zendo das cúpulas minori- porta ca'beooira de mesa,
tárias, os lances de sorte rota' obrigatória dos. odo
do trabalhismo; dalí se de- rosOjs espetos, lon!g'e .ca con
rivam as posições, ás vê- cha sonora ,dos discursos e
zes não muito corretas, f num dispositivo quei lembra,
que não se somam para o� àquele outro em que sei
desejos totais da linhe criou para o direito. bras.ilei·ideológica e doutrinária. C

1'0 numa figura preventiva."espertimos" ,cremos nós.
.. Não. podia falhar, mas

uma doença terrível, uma
falhou,chaga que tende a aumen-

tar, alimentada pelo mi- QuaIlldo o amigo lá do

cróbio dos que se julgam, fundo. Ida última pag·ina.,
e se dizem, como os teóricos dest� diário já lr?�cassado

'

junto as massas trabalha" deSde a missa mati'nal, se I

doras. Estes, intelectuais aboletou Icom ,,;eu o'rcaz":
de porta de café, fi.cam de anedotas, umas a pleno,..vomitando resoluções de- pulmão e outl'as ao pc' do

'

tUl'padoras e oportunistas. ouvido., dada, a variedade de, i
para os seeretários menos sabor, deverlamos ter pres-,
esclarecidos. sentido a marosca. Mas'
À des-peito de tudo isto. nem ,êle cõ':l'Jcguiu susten

cresce o PTB, e a demons-� tal' fo.go naquele tremen

traçã'o ficou patenteada, no dQ combate Ide ganhar
último pleito, quando dei tempo'e ,se foi .. - . . • . .. .

xou bem marcada a sua Só lá pela ,meia, Jl:oite,
posição evolucionista. No' depois de forte (sobrecar�
plano federal, ecoam vozel do Ifígado libertador com

categorizadas, que deseja.m pão,_vinho � batata por di·
a mudança dos atuais pa versao., apareceu o odo.roso.
drões dos métodos' da atual e ansiado espeto.
liderança. no sentido dE Desilusão!' Era autêntic
que se volte mais para 01 sola arqueológica. '-"Idevoprincípios orientadores do ráv�l. .."" ,

,trabalhismo, efetivando "a� E�!O, que daI stj mfel'e um �fôrças populares!'. como começo de má illterpreta�um esteio, como o 'substra_ ção dos pequenos partid()s'
.

to de uma doutrina parti- pois já está a nos servi;dária, e não como um ins sola.
trumento fácil de se ma_
nipular na.s lutas políticas.

Ou é simplt'smente o que

Continuaremos. te sobrou razia legislativa?
Até mais

Nesta oportunidode, formu
lamos votos para Que JO
EL CARLOS LEMOS sej:)
feliz a últ�ma etapa de sua
vitóriosa 'c.'aminhada, cau
sando a melhor das im
pressÕes a comissão julg:.J.
dora da Gra'nde FinaL
O público de nosso Es

taco ficará, por certo a-

tento à retransmiss�o' ,lia
Rálfio Guaruja ele FI�ó
polis, acompanhando o de
senrolar (la, Grande Fi'cal
quando repr,esentantes ce
21 Estados disputarão em

igualdade de condicõe's o
título de "A VOZ DÊ OURO
ABC-1960".
Jlb-·

.(AJARINENS'ES
,ORDENAM-S'E
SACERDOTEScípio.

Sabe-se que pOil' isso mesmo existem por t.odo o

país municípios seIU nenhuma cond!ç�o de vida �ró
pria, incapazes de manterem um mllllmo de serVIços

públicos, quanto mais de realizarem um programa
Jesenvolvimentista que Os leve a adquirirem, afinal,
a condição, que ostentam artificialmente, de comu

nas autônomas, independentes. Nada disso, entre

tanto influirá as decisões daqueles que, na Assem

bléia' Legislativa continuam dispostos a fazer todo

o mal possível a 'Santa Catarina, no seu pueril e ri
dículo propósito de vingança contra o povo que os

expulsou do poder_
Com a decisão da 'Mesa da Assembléia, a que

aludimos, provàvelmente vam�s ;er ressu�g�r. pro
jétos esdruxlllos como o da cl"la�ao ?O mumCIplO do

Haum, ou da Boa Vista, que llao tmha outro p�o
pósito senão uma represá1ia política por ter a UDN

perdido a Prefeituil'a de Joinville.
Dos s1's. deputados da maioria tudo se pode es

perar. Estão \êles francamente desv�irados, �aquê-
1e estado de �spírito que fazia 1\1ana Antometa. e

os g'ozado-res de sua côrte dizerem: "Aprés nous le

deluge".
Mas ela, como os outros, acabaram muito mal ...

(de A NOTíCIA)

Mais doi" catarinenses
no próximo dia 8 recebéí:ã�
a sagração �,1,.i<Cerdotal, in
tegrando '0 engrossando o
número �e sacerrlot�s a

serviço do Igreja catõlíca
a.po:stólica romana.
lJeia Inotíci2J na 2." Pá

gina.

,Reeleito, o Presi..
·dente do Tribunal

CONVIIE
O Deputado RUY HULSE, Presidente da Assem

blé�a Le_gishltiva d? Estado de Sallta Catarina, tem a
satIsfaçao de conVIdar as autoridades Civís Militares
e Eclesiásticas e ao Povo em geral Para as�istirem no

pró:cimo dia 7 de ,dezembro, às 14 h�ras o ato ,cívico que
sera levado a efeito em homenagem à gloriosa Marinha
de Guel:r� do Brasil, ocasião em que será l'everenciada
a memona do Almirante JOAQUIM MARQUES LIS
B�A, Marqu�s .de T,amandaré, patrono da homenageada,
,cuJa data maXIma e comemorada em todo o País.

'

Em sessão realizada O'n

tem, foi reeleito Presiden
te do 't"ribunal Regipnal
Eleitoral, o desemba'rgador
IVo Guilhon Pereira de
Mello.
Para Vice-Pl"esi�ente o

Tribunal elege' o desem
iL�_rgador: José Patro;:ínio
Chllotti.
No cargo tle
perma:nece b

dor Belisário
Costa.

correigador
desembarga
Ramos d'a

Jcremento a literatura biogil'afica, pois
que, ·pressentindo o cataclisma, como os
ratos dos navios; apressam-se em pôr a
salvo os seus idolos.

Ultimamente, no mundo em geral e
no Brasil em particular, vemos o homem
correndo eXiclusiva e afanosamente atrás
do lucro, como se êste fôsse desaparecer
pa:ra sempre. Será já o pressentimentü
do catàclisma atroz que se aproxima? -

Ó virgem Democracia do barrete frigio!
Ó deusa Liberdade, que nas·ceste na ru
bra espuma das sangueiras humanas!
Ó Direitos do Homem, que perlustrais
inda a infância! Aonde ireis?

Estes sêres abjetos que, POr erro da
vontade popular ou por imperfeicão das '

nossas instituições, foram .eleitos 'repre
sentantes do Povo, como defensores im
perterrítos dos seus direitos, da sua li
berdade, do bem estar desta geração e
da felicidade da gera.ção futU!l'a; calcam
aos pés' o nobre mandato que selaram
Estado. a Nação e Q Povo, in�xoravel
com juramentos públicos, e empurram o
Estado, a Nação e o Povo, inexoravel
me-nte, para os tentáculos aliciant.es e
todo-poderosos das ideologias políticas
estt:anha;s, para o calváril_l d�lo<roso da
,Jl;aclOnahdade, pall"a a amqmlação das
hberdades e para a voragem da escravi
dão social. E ainda serão muito felizes
se a morte benfazeja lhes sela,r os o<Íhos
antes q';l�e, se rompam os frágeis diques
rle!'ta efemera e enganadora paz social.
eVItando-lhe o muro dos fuzilamentos f
o tablado infamante dos patibulos.

.1!.:sses falsos dem�cratas que, pelo
engo�o, pela demagogIa ou pela forca
ultrajante do poderio econômico, ele
gera!ll-se Il'epresentant�s do Povo, são os
coveIros da Dem.ocl;acla, os safados S3-
botadores dos DIreItos Humanos. Quais
v€'l'm.es, conspurcam os frutos da Árvoreda Liberdade. Quais térmitas, roem can
cerosamente os alicerces da DemocraciaE ainda têm o despudor de declarar cini�
camente llas tribunas que desonram
que o p!lrlamento está desprestigiad�no BrasIl!

Ó .!lrazes, ó Brusas, ó Burigos, ó
Sebashao.

.
Ruys, Collaços e Ghizos, óeternos fraldor�s do Povo, que fizestesde Santa Catarma?

-

�UOS�U[ lAND�M 1
Goes Monteiro, o velho general, nu

ma das suas charlas jornalistic�s, afir
mou com amargo humor, que nao vive
mos' na "democracia", mas na "clepto
cracia brasileira". Referiu's'e aos a�an
ços nos dinheiros públicos, quando a:Inda
,restavam uns resquicios de pudor e de
vergonha naquela maioria apodrecida
que compunha os políticos do seu tempo.
Que diria agora, se vívo fôsse. vendo a

Assembléia Legislativa do Estado de
Santa ,Catarina, neste apagar das luzes
de um govêrno repuJsado'!

Paz ao teu esgírito, velho e sincero

ala�oano! Saiste da vida �inda em te�
po oe não ver com os teus olhos mortaiS
a cizânia que reina nesté "gigánte ador
mecido em bp.rço esplendido". P.artiste,
ainda em tempo de não tomR!1' repulsivo
contato com essa horda famélica d'2 ra

tos que devoram o Estado em sofregos
pedaços, não tanto para satisfazer uma

hipotética e amoral vingança política -

porque rejeitados pelo eleitorado - mas

para dar vasão aos s.eus instintos ipreda
torios de delapidar fi erário e locupletar
se com o dinheiro do Povo. A imoral vin.
gallca política é a desculpa com que pro
curàm ac()bertar os seus atos de rapina
ante a opinião pública, e com que pro
curam enganar-se a si próprios, aba
fando os clamores da consciência, que
deve existÍlr até mesmo nas suas almas
negras e mercenátdas.

Por motivos para nós a.inda inson
dáveis nos destinos dos povos, êsses ho
mens, quc deveriam viver corno sicários
.<'oh as (}rdens de 11m Lampeão ou de um

"capo dei briganti" qualquer, assentam
se num palácio público servidos 1)01' cen
tenas de fámulos, sugando ao Tesouro
quantias fabulosas, € exercem uma fun
cão:! lelrif!'t'unte; mas, em vêz de lidimos
rel1ll'esentantes dos anseios populares,
Bão exclusivos re'presentantes de si pró
prio , (ln sua libído e da sua pança, eom
pram-se. vendem-se e alugam-se em
;''''orais har!!anhas. legislando para si e

para "leia duzia de seus apaniguados.
Observou -se que, na antevespera

das grandes comoções, toma surto e in-

O meu excelente amigo dr. José Nogueira,
delegado do IBGE neste Estado, ficou muito co
movido com a eficiência da §lábia e honrada maio
ria legislativa, na Assembléia, ao declarar ter
minado e aprovado e CENSO.

Como a. sua repartição, que é <1 encarregada
?esse CEN�O, ainda não o terminou nem, por
ISSO, poderIa a,prová-lo, o dr. Nogueira resolveu
dirigir-se à douta Assembléia, solicitando-lhe in
formações sôbl'e os resuliados "terminados e
aprovãdos".

Como se vê, a honrada (apelido) maioria en

vered�.u decididamente pelo caminho das anedotas.
.

!Nmguem mais res'peita ninguem. Nem nada.
E tudo bossa nova, naquela base, sartreanamente.

Esse passa-moleque do Censo tinha que acon_
tecer, porque se não a:contecesse- seria mesmo um
contra-senso: para dividir municipios era l1!Íste'l'
conhecer o número exato das respectivas populações.

Isso, Por asar, somente o' IBGE poderia fazer,
eom o CENSO. Mas como ainda não terminasse
sua tarefa e a maioria está terminando sua tira
nia - foi feito o milagre de Maomé.

E assim a Assembléia imitiu-se nas funções do
IBGE, decretando, fulminantemente o fim do
CENSO.

'

Se. :u fôs.se o dr. Nogueira, deposto do ,cargo,
assumll'la hOJe mesmo as funções de presidenteda Assembléia, invocando o prinCípio de que to
dos são iguais perante a lei ...

SILVEIRA LENZI VIEIRA DA ROSA
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