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SITUAÇÃO - GRAVE NA A'RGENTINA:

UtTIMATO "
BÚ��WS AIRES, 12 (UPI-FP) -

Aumentaram ontem os sintomas de que
o governo do presidente Arturo Fron .

dizi foi envolvido em nova e grave cri
se em consequencia da. oposição do
Exercito à política petrolifera de co

laboração com as companh-ias estran ,

(l MAIS ANTIGO DIARlO DE

SANTA CATARINA

naís a fim de preencher a vaga deixa
da pela renuncia, do více-presidente
Alejandro Gomes, devido ao "golpe pa
laciano" de dois anos atrás, e adote
uma atitude contraria às demarches
para obter a. Integração das forças pe
ronistas com a União Civica Radical

Intransigente, o partido governamen

tal, que rrestabeleceria a coligação que
levou ao poder o atual pr'imeiru-man
datario. Esses fatores se acrescentam
às divergencias dos comandos milita
res em relação à política petrolífera e

de energia eletrica do governo.
- ..---------------

"LUMUMBA NÃO ���r ENTREGUE": Kruschev é um tirano,

F R O N O I Z t 'Lelãli�l�e Desultlu
geiras e a outros aspectos da orienta
ção governamental. Os generais entre-
garam a Frondizi um memorial que
constitui verdadeiro ultimato.

Segundo as 'ultimas informações, os

altos chefes militares pressionam Pron ,

dizi para que convoque eleições nacio-

PIB e PSB cogitariam anular a

eleição de ..Carlos Lacerda
PlfB e PSD iniciarão dentro' de poucos dias, a'batalha , ,'.A, '

judiciária contra a eleição do sr. Carlos Lacerda, podendo, MUSEU D'E (E'RA.
ainda, até pedir a anul�ç�o do pleit�. Muitos' tra?alhistas yen- INTERNACIONAL

�

sam dessa forma. E agIrao em conjunto. Para ISSO funclOna- - ..

l'á uma equipe de juristas, entre os quais os. srs. João Man- Amanhã, às 17 horas, "Se-

b d
sá inaugurado no Clube

ga ei.ra, presi ente do PSB; Adamastor Lima, secretário- "15 de Novembro o Museu

geral do PTB,' José, Valladão, delegado dos petebistas nó' Tri- de Cêra Iu,ternacional. N,es_
Js, eXlposi.ão veremos as

bunal Regional Eleitoral. O professor Adamastor Lima, ao im'itações Idlas Jiiguras de
. '�tler, Napoleão, Caryltransmitir essas informações afirmou que. muitos dos seus Chessmann na Câmara de

. .

·t t b'dI'
- Gás, S. S. o Pap'ai Pio XII

compannelros COgl am .
am em e requerer novas e elçoes em seu leitto de morte, Car-

em diversas zonas.1 Imem MiraJnda n3. Brpad.
wa'y, Anita Garibaldi, Ma
ria Antonieta na Guilhotina,
Stalin, Muss9line e mui_
tas fJgunas de destaque
mundial.
Este museu é de proprie

dade 'do Sr. Hélio Penltetl-
do,

-

.

LEOPOLDVILLE -
O comando' das Nações Unidas informou em uma

declaração oficial que não entregará Patrfee Lumum,
ba às Fôrças Armadas congolesas como tem exigido
o coronel Joseph Mobutu, o governante de fato do pais.

A declaração acrescenta que as Ieís constitucio,
nals do país' estipul-am que os depu tados sõmente. po-,
dem ser privados de seus direitos pelo Parlamento.

,

PRo;rEçÁO DA ONU
Em continuação ressal,

ta que os principais "díg;
nítáríoe políticos do go,
vêrno congolês gozaram
por longo tempo da prote ,

ção da guarda das Naçõés
Unidas", e que, '''neutras
na crise política interna
(do Congo) as Nações
Unidas não permitem que
as tropas facilitem 9 eum,

prímento de uma ordem
de prisão.
O prazo fixado por Bo-,

butu, à�' 15 horas, passou
sem que o 'Exército con;

golês tomasse medida aí,
guma para prender a 'Lu
mumba.
tnrorma.se, contudo, que

por ordens do coronel
Mobutu vem desde Thys
vílle um esquadrão de
soldados congolêses.
GUARDADA A RESI.

D:F::NCIA
As Nações Unidas pU-'

seram mais de cem solda;
dos ghaneses 'armados em
um lugar perto da resí ,

dêncía de Lumumba, esta
manhã, porém, evídentc,
mente reeonhecendõ .que a .

-presenea 'dêsses soldados
ali poderia provocar íncí ,

dentes perigosos o contín,
gente foi retirado quando
Mobutu pôs uma bateria

de automóveis blindados
rrente aos ghaneses.
Ao transcorrer o prazo

os soldados de Mobutu, es
tavam embaixo dae árvo;
rés.

MOBUTU DISCUTE
Nesses instantes, Mobu;

tu discutia a situação com

Rajeswhwar Dayal, repre,
serrtante especial do ge

cretário_geral d;as Naeões
.Úl'lida:eõ:' Dng' Hamnlarsk-
jold;

.

Horas antes, Dayal con,
ferenciou com Justin Bom,
boko e expôs o ponto.de,
vista das Nações Unidas,

URNAS ANULADAS E
IMPUGNADAS

Na Comissão Executiva
Regional do PTB, sob a

presidência do sr, Lutero
Vargas, diversos membros
da direção trabalhista
apontaram, como irregu
laridadefl, o afastamento
dos fiscais dos part.idos
das seções apuradoras du.
rante os dias .4 e 5. E

mais.: o púmero de urnaEl

impugnadas e anuladas.
Os !l,rgumentos jurídiCos
serão estudados pela co_

missào de jurista9.

SÉRGIO APOIA

O sr. Sérgio Magalhães,
c3jndidato do PTB a go
vernador, teve conheci_
mento da tendência dos
seus companheiros e da

IKE DE MANGAS AR'REGACADAS TRA..

,

BALHA 'PELA CANDIDATURA NIXON
WASHINGTON, 12 (U.P.!.) - O presidente Eise�

nhower lânçou.se, ontem à noite, a fundo, na campanha
eleitoral durante uma ·entrevista televisada, tentando
.com isso barrar o caminho da Casa Branca ao :candi
dato democrata, Senador John Kennedy.
Eisenhower não dissimu- e . acrescentou que 09 Es-

lou qUe Kennedy o tinha tadós Unidos são o ban_
chocado ao dizer que o queir0 dos Países do Mim_
preptígio dos Estados Uni. do Livre, e qUe "se pel'de-
dos no mundo diminuiu ,rem a confiança no dólar
nestes oito anos de sua levarão todo o Mundo Li.
Administração. vre ao caos".
, "Quando ouço dizer, de_ Durante 'as 4 últimas
clarou o presider\te Eise- DgmanaS da Campanha
:ohower, que o Estados Eleitoral, Eisenhower pro_
Unidos Dão uma Potência nunciará uma série de
de segunda ordem, dificil. discursos para colocar seu

mente, consigo conter mi. considerável prestígio a
. nha raiva".

.

serviço do candidatô repu-
Eisenhower alertou os blicano, o 3Jtual vice-pre-

eleJtores contra as promes- siden�e Nixon, que, se-

sas dos democrata9 que a gundo declarou, ontem de
únic9. coisa que consegui_ noite Eiflenhower, é "o
rão fazer é afundár os Es. mais qualificadO p a r a

tados Unidos em dívidas", manter a Paz".

NOVA YORK, 12 (U.P.!.) - Um marinheiro do
transatlântico russo "Baltika". enr que veio' a Nova
York o prtmeirc-ministro soviético, Kruschev, declarou
hoje, após .pedir asilo nos Estados Unidos, que "pràtí,
camente todo o mundo" na Estónia deseja fugir para o

Ocidente.

Victor Jaanirpets foi in
terrogado hoje por agen,
tes do Serviço de tmígra,
cão dos Estados Unidos em
,

relação com seu pedido
de asílo, depois de escapar
de companheiros seus,
marinheiros do Baltika,
enquanto percorriam lojas
de Nova York com licença.
"Estou já cansado de

Kruchev", disse o marí,
nheiro, segundo o "Jour
nal American". "É um ti,

rano, outro Hitler."
Jaanimets declarou à

funcionários da Comissão
Internacional de Bocorro
que fará "qualquer eoíea"
para permanecer nos Es
tados Unidos,

Os funcionários de íml;
gração mantêm Jaanimets
escondido, e disseram que
não deixarão os ru:.'3OS

entrevístá.Io. Até agora,
os russos não admitiram

,ADVERTENCIA DE PEI'PING AO MUNDO
TóQUIO, 12 (A. P.) - A CHINA COMUNISTA- AD

VERTIU ONTEM, QUARTA.FEIRA, O MUNDO DE QUE
"NÃO PODERÃO SER RESOLVIDOS OS IMPORTANTES
PROBLEMAS INTERNACIONAIS DA ATUALIDADE"

SEM SUA PARTICIPAÇÃO. AO VATICINAR O EVEN_

TUAL COLAPSO ,DOS ESFORÇOS NORTE.-AMERICA�
NOS PARA LHE BARRAR O INGRESSO NA ORGANI.

ZAÇÃO DAS NAÇõES UNIDAS, O REGIME DE PEIPING
DECLAROU QUE "NADA TEREMOS QUE FAZE_R COM A
ONU ATÉ QUE SE RECOLOQUE A CHINA NO LUGAR

QUE LHE PERTENGE LEGALMENTE". IN.m.ooY·,_f>.'$E
GUIR, QUE ,"O RPlS'UL':I'ADO DA MANfPULAÇA(Y ;uAt3'
NAÇõES UNIDAS PELOS ESTADOS UNIDOS PARA j:M�
PEDIR A ENTREGA DO PõSTO QUE LEGALMENTE
CORRESPONDE À CHINA, É O DE QUE NÃO É iA CHI
NA E SIM OS ESTADOS UNIDOS QUE ESTÃO FICANDO
CADA VEZ MAIS ISOLADOS NO MUNDO".

outro Hitler
a fuga de Jaanimets,
Em Washington, o De-

partamento de Justiça dis•.
se que aa .autorídades de
imigração reterão Jaani
mets sob guarda por cinco
a dez dias pára concluir
sua investigação antes de
emitir uma decisão em seu

pedido de asilo.
Jaal1imets dísse a um

correspondente do "JOUl'-

nal American", diário que
reproduziu hote as suas

declarações, que "há ou
tros :3 bordo do navio que
tentarão fugir, como eu.

A metade da tripulação,
ou <talvaz mais, o abando
naria para sempre se pu.
desee".
O marínheíro acrescen,

tou: "Não faz muito ,tem:..
po que estou na América,
mas Vil' o suficiente para
compreender qUe tôdas as

coisas más que se dizem
na União Soviética sôbre
êste pais não passam de
propaganda. Ao povo rus,
so dizem só mentiras,
mentiras, mentiras".

Os chefes rr. '�itare9 apre
sentaram to"as as suas

observações num memo,

rando que apresentariam
ao presidente Frondizi,
que s,� reuniu desde on,

tem de manhã com altos
dirigentes políticos, numa

indicação de qUe a situa
ção é muito grave. Ontem
à tarde, a União Civica
R a d i c a 1 Intransigente,
num comunicado excep,
pcional, proclamou orí ,

cialmente sua solidarieda
de com Frondizi. O eomu,
nicado foi lido, com muí,
to nervosismo, pelo sena
dor Alfredo Garcia aos

jornalíatas, e declara íní.,
cialmente: "o processo exí,
ge como primeira condição
que se mantenha a legalí;
dade resultante da venta,
de popular".
Em alguns círculos afh'_

ma.se qUe a principal exí ,

gencía política apresenta
da pelos chefes militares a
Frondizi é a eliminação de
todo o gabinete, embora
se ignore fie isso implica
no abandono. da política
de "austeridade economí;

VITRINISTA
PRECISAaSE
NA MODELAR
Trajano, 7

�.
• •

Há meses o Montepio anunciou que abriria sua

carteira de empréstimos Jmobiltártos. Os interessados,
com vinte dias de antecedência, meteram-se na fila pa
ra conseguir, através desse processo de paciência e sa-

. crificio, um lugar na lista dos que teriam que ser ateu. I
dídns.

,

Aquela fila, no entanto, causou mal estar no go
vêrno, (IUe suspendeu a abertura. da ea·rteil:Jl é dêter .

urinon quese nzess� um levantaluento' e�tr'e os ,pre
tendentes, pára classificá-los por pontos de merecímen
to e necessidade.
I Feit.o o levantamento, começaram a ser atendidos
os classificados. .. da UDN!!!

Os quenão rezam pela cartilha da derrotada Ude
nilda já foram passados para trás, preteridos pela IpO
litiCagem e pela falta de compostura.

Para vergonha nossa, para. vergonha do governo!
Em Santa Catarina, o Executivo não reconhece nem

mesmo os direitos que ele mesmo cria. Agora é tudo
terra arrasada! Agora, neste final de derrota] somente
os udenistas são donos dos direitos, mesmo dos adquí ,

ridos »01' outros .. ::-
Mas ... acima do Executivo, há o Judiciário, ao

qual já se aprestam os prejudicados a recorrerem, para.
o restabelecimento da lei, do ditei to, çlas gaa·antias e

sobretudo da moralidade.

BUENOS AIRES, 12
(UP!) - Os êomandantes
do Exercito decidiram
adiar por 48 horas, a apre.
sentação de novas exígen.,
cias ao presidente da Re.
publica, Arturo

.

Frondizi,
dando.Ihe um período de
tregl,);? e aparentemente
evitando um desenlace
imediato da atual crise.
A decisão foi adotada

em uma nova reunião de
generais realizada ao

anoitecer, a fim de' que as

Forças Armadas tenham
mais tempo para estudar
o novo memorial que será

.apresenta<lo ao primeira..
aJ,:'J,ndatarJ,o.. g_egundo Si!!
soube, o doeumentd, cuja
redacão I..está confiada 00
chefe 00 Estado.Maiol,
general Otavio Zenarrusa,
foi refeito quatro vezes, no
prazo de poucas horas. In.,
rormou.s., que a. Marinha
de Guerra está 'de acordo
com alguns dos pontos
apresentados, mas não
com outros, . enquanto a

Força Aérea se mantem
absolutamente neutra no
conflito,
Chefes e oficiais do

Exército, segundo se disse
em fontes autorizadas, re;
ceberam instruções de per.
manecer em seus postos
durante n: noite, enquanto
na Secretaria da ouerra
prosseguiram as reuniões
de alguns generais.

URUGUA'I
.

PARAlIIADO: Greve geral
MONTEVIDEU, 12 (A. par.ali�adas, bem. como a vida. A polícia proibiu tô_

P.) _ QuaSe todo o Uru_ malOrIa dos servlços de 'd� classe de manifesta_
guai estêve paralisado na tra�sportes. .. çoes e preveniu que qual.
terça. feira por uma greve N!,!-o hou�e J<?rna�s, os qu.er te�tativa d reàlizá.
de 24 horas declarada pe_ q_?als tambem. nao clrcula. las �era reprimida com
la maioria dos sindicatos rao lluarta.fell'a, em vir_ Emergla. Em recentes de-
do país, em apoio aos tra. tude �o descanso mel?-sal monstraç�es l'e�istl'adas
balhadores t.exteis, qUe se dos trabalhadores. da 1m. nest.a capItal houve cho_
acham inativos há muito p�·e�sa. Enquanto lStO, ope_ ques violentos entre mani.
tempo. Embora algumas ranos'e-es.tudantes p_re,ten- festantes e polícia.
lojas abrissem suas por. t�m reahzar mamfesta.
tas as fábricas não traba_ 'çoes de protesto na quar-
lharam e as atividades ta_feira, contra a política
portuárias mantiveram-se do govêrno e a cal'estia da

deliberacão da Executiva
Regional. Ao ser informa_
do do que fôra deliberado
ficou de acôrdo com os

seUfl companheiros de
partido e com o PSB.

IENIR:EVISTA COLlf TIVA· DE JANIOI:
HOJE

RIO, 12 (V. A.) - O
Movimento Popular Pró
Jânio Quadros, em co

municado à imprensa, in
forma que seu patrono, já
virtualmente eleito piresi
dente da República. reu

nirá na próxima Q.uinta-

feira, (hoje), às 16 h0.::r
,ras, ('m S. Paulo, os re_-.
'preRentantes da imprensá
brasileira e estrangeu·a.

O encontro será realizado
na sede do ,Centro do P,ro-
fessorado Paulista. à
Avenida da Liberdade,
928, na Capital bandei
rante.

,·fNCONTRO SERA' HOJE: JO. JK. "

RIO, RECIFE -

Os srs, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros' têm 7mi
encontro marcado pai"a o 1Jróximo dia 13, hoje, no Pa-·

lácio Alvorada, em Brasília, informou à imprensa o dep!t-·
tado Emílio Carlos, presidente do diretório nacional do

PTN, após o encontro que manteve com o, presidente da,

República.
Por outro lado, notícias de Recife, dão conta que o

sr. Cid Sampaio, governador de pernambuco, viajará. no
próximo domingo rumo ao Sul, a fim de manter seu pri_
meiro encontro com o sr. Jânio Quadros após a eleição.
O sr. Cid Sampaio, que se encontra em repouso no in

terior, deverá. participar no sábado, em Recife, do "Car -
/O

naval da Vitória'\

(ONSTITUINTES ELEITOS NA
GUANABARA

RIO, 12 - Vários cons

tituintes já estão eleitos
pelos partidos que dispu_
tam as eleições neste Es_
tado. Pela marcha da
apuração estão com os aeus

mandatos. garantidos os

segumtes c'andidatos: UDN

- Amaral Neto, Aliomar
Baleeiro, Temístocles Ca_
valcanti, Afonso Arinos
Filho, Jorge Valadão e

Sandra Cavalcanti. PTB -

Lutero Vargas, Armando
da Fonseca, Saldanha
Coelho, Hércules Corrêa e

Roland Corbisier. PSD -

Luiz Gonzaga .
da Gama ,

Filho, Hugo Ramos Filho
e Lopo Coelho. PDC .

Gladstone Chaves. PRT -

Waldemar Viana e MiécL
mo da Silva, PSP - Atila
Nunes e Levi Neves. PR -

Naldü' Laranjeira. PTN -

Paulo Alberto e Danilo
Nunes. Deverão ser aind!l,
eleitos, entre outros, Raul
Brunini e Lígia Lessá Bas.
tos, . UDN; Sami Jorge,
PSD; Yara Va'l'gas, PTB;
Franéisco Silbert Sobri
nho, PR.

JANIO -AI·NDA
"MELHOR QUE
O (A(AiRE(O�'

'

LONDRES, BONN-
O diário britânico "Dai

�� Express", de Londres,
diZ em seu. editoriál que o

novo presidente da Re,piÚ-
b�ica braslileira sr. Jânio
Quadros, "é melhol' que Ca_
care:co".

Para o jornal londdno,
Jânio '''é urnai figura chaplL
nes"a" um político burles
co, mas honesto". Acres
centando que "por trás Ida
demagog'ia há- uma. Imen.te
hábil, de grandes conheci
,mentos administrativos", o

,ógão dé imprensa relem
bt_:a a eleição passada em
Sao Paulo.

MELHOR
Declarando que "Jânio é

/cômico porém, tem gran_
de capacilda..de administra
tiva", o diário inglês con
clui, pitorescamente, que
"o senhor Quadros é o me_
lhor, d�pois de uanl Caca-
reco".

'

.Enquanto i�.sio� os cir·
c�los �iplomátiC6S 'de,

Bonn receberam eoJ;p. agra
dq a notícia de uma prová
vel visita de Jânio Qua�'ros

. à
_
Repúbli.ca Federal �lel- .

ma, em nOiVembro ou de_
zembro próximos.

CRIADO O GRUPO, DE MODERNIZA
CÃO DA AGRICUlTURA
. .

BRASíLIA, 12 (V.A.) �

O presidente da República
assinou decreto criando o

Grupo Executivo de Mo�
dernização da Agricultu_
ra" - GEMA - junto ao
Conselho de Desenvolvi.
mento, a fim de planejar
e coordenar DS processos
de desenvolvimento da a

gricultura com rumos à
moderniza-ção industrial do

país, A GAMA tem atri
buições para propor as
medidas cabív-eis à reali.
zação do plano e fiscalizar
sua execução, bem como
contratar servico's técni_
cos, e es.tabelecer·ordem de
prioridade para a realiza..
ção de tarefas visando a

modernização e a dinami_
zação da agricultum na.
cional.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LlRA\ T. C. - SA'BADO DIA 15 .; Baile das Debutantes de 1960. Vinte graciosas meninas-moça desfilarão. Mesas R!lojoaria ,Muller.
, -,

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

Surpreendente os Precos Ida
•

Popularíssima "Grutinha"�'
Ontem visitamos o nosso' principal centro comercial.

T:nta:nos entrar na A Modelar" mas não foi possível,
nan so porque a frente estava entupida de caixas de ma

deira, caixas de papelão e fardos contendo mercadorias
que estavam chegando, h1as ainda porque o interior d�
Loja (como sempre) estava fervendo de freguezia.

Perambulamos um pouco pelas ruas Felipe Schmidt,
Deodoro, Tenente Silveira e adjacên.cias. :Foi uma opor-

AS DEBUTANTES ·rec-eberão estojos de ANIVERSARIA hoje a sra. Teresinha tunidade para ver quanto o nosso comércio está evo�

perfumes de Elizabeth Arden no baile Gama SaUes, Felicidades, . .

luindo. Quanto está modernizado. Depois, retornamos a
OSVALDO MEU' do próximQ sábado. A Modelar e daIí penetramos na famosa Grutinha, o

�SSOCIAÇI\O DE PROTEIÇÃO AO BERÇO E NO CLUBE "15 de Novembro", será chamado refúgio dos pobres.
MATERNIDADE - Domingo, assistimos ·em Cachoeira, AMANHÃ, às 20 horas haverá' ensaio inaugurado amanhã, o Museu de Cêra Só podemos confessar a maiOr das surpresas diant'e
na ilha, a ina,uguração das primeiras salas do pavi- para os padrinhos e debutantes no Lira Internacional, às 17 horas. do que s'e nos �deparou, tanto em relação à variedade do
mento térreo da grande e ,corajosa ohra de assistência Tênis ,Clube. estoque, quanto e principalmente, em relação aos vre-
social de proteção ao Berço e à 'Mat,ernidad'e, que está AS "DEBS", visitarão o Museu de Cêra ços. Não. parecem preços da atualidade. São, na verda-
sendo ,executada nesta. Capital por um grupo de senho-

1
OUÇAM amanhã, o programa "'RADAR" Int.ernacional, acompanhadas do colu- de pura e simples, muito e mui baratos. Realmente a nos-

ras espíritas, sob a direção da sra. Ester Melo Lentz NA SOCIEDADE, às 18 hs., 'pelas ondas nista.. .

I
sa população tem onde possa fazer ecü-nomia. E tudo in.

coadjuvadas 'pelo trabalho .persistente de pessoas esti- ,�u.rtas e médias da Rádio GuarU,iá.,
-' ,di.ca que assim o compreende, porque a ',Grutinha" tem

mulada.s pela fé e que levam aI cabo um serviço ql�e virá I iSSSSSS%%%SiS%'í:SSSS%,.,.."s"Sssssm"%,,s""S%%%%%%%%%%S""$%:ot;Q?4,..S,.%%%S,' pido procuradíssima.
por certo ajudar o problema assistencial de nossa terra.

.

A festa foi íntima, não 'havendo convites especiais, ���������

apenas, para mar,ca.r o início da obra, cuja inauguração
se efetuará desde que os demais pavilhões naquela gr�n
de área de terras, bem como outras providências se

jam efetivadas ,para dotar a Capital 'com aquela impor
tante realização, ideada pelo inesquecíve1 e humilde
Bertoldo, então presidente do Centrei Espirita "Araujo
Figueiredo" na Prainha. .

'

No mo�ento, foi pelo sr. Presidente da F.E.C., de
satado o laço simbólico a;pós uma prece feita pelos pre
sentes.

Inúmeras crianças da Escola Evangélj,ca do Centro
Espirita local estiveram pI'esentes ao ato, cantando lin
das ,canções.

Na saJa principal foi inaugurado o retrato do idea
lizador da obra e no pavimento destinado aos trabalhos
do Gabinete Dentál'io, inaugurou-se também o ,retrato
do dr, Orlando Filomeno.

Embora rev,estido da mais tocante simplicidade,
pessoas da visinhallça e outras ligadas àquela obra es

tiveram presentes.
Não há dúvida que a Associação de Proteção à In

Htncia e Maternidade l'ealiza um traba·lho que está sen

do abençoado pelo Su,premo Mestre como obra verda
deiramente cristã e que servirá indistintamente a todas
aR criaturas sem distinção de Icredo religioso.

Obra em'inentemente cristã.

ANIVERSARIaS
FAZEM ANOS HOJE:

SRA4 Capisulína de S. Ser-

CI b Ati 'taratine, mui digna esposa:1 u e e ICO
do sr. Cleóbulo Serratine

C
•

srt.a. Guiomar G.

Gonza-I' atannensega
srta. ,Liz Lopes Viana,

A soiree será abrilhantada

sr. Tomé Antunes Tei-
. por animado conjunto musí
cal. Inicio 22,00 horas na

séde social 'C:'o Clube.
xeíra

.:... sr, Altamir Almeida
- Fir,' Humberto de F. No,

A Diretoria

Traje de passeio.

ronha
- sr, Jaime Mendes
- sr. 'I'omaz Lobo de Fi- , _

guaíredo I
��. Eugênio E, da

Silvei-I Revista do Vale
- sr, Geraldo da Silveira'

I Soclaal- >;,r. Luiz Orofino
- srta. Vânia Maria Ferra- 'A VENDA NAS PRINCI-
ri 'PAIS BANCAS DE JORNAIS

- sra. Terezinha Gama sa-I' e REVISTAS
les

CONVITE
Clube Aeromodelista "San_ .Cmdte da referida Base.

tos Dumont" associando-se I Haverá eompetíçêss e pre,
aos festejos da Semana idas mios distribuidos aos vence-

Azas, convida as autoridades

civis, militares e povo em

gerai,. para assistir demons
trações de acrobacias de

Aeromodelos sob presidência
do Exmo Sr. Major AviadQr

Alberto Rins Neto, D.D.

dores pelo Dr. Cmdte.
A segunda demonstração

terá lugar no Campo do Fi

gueirense Futebol Clube, no

Estreito no dia 23_1--60.
OTOMAR G. BOHN

Presídente

---

�����-=�=-�.c��-=���-=�=-�.c.'

APEDITIVOS
�USIç:AOOS
DlAIMM'ENTE [)AS 19AsP8HIf.

-
.

ELIZABETH BAYER muitos outros e outras", Os pais de Elizabeth, Sr.
JORGE, festejou o seu 15 A Srta. Olga Lima, foi e Sra. Benjamim (Violeta)
aniversário, no domingo quem tez a ornamentação. Bauer Jorge estão de para-;

que passou no Lira T, C, A da mesa, que apresentou bens ueta grande festa que
Garota "Radar" (Z) repre: um espetáculo digno de co- oferecer�m aos c?nvidadosl
sentou êst« cotunista nesta mentarios. de sua tüha, no âia 9 p.p. �
grande recepção dançante ,.�"

oferecida pelà simpática e
'"

graciosa menina moça do
nosso "societu". Elizabeth,
dançou a valsa simbólica
com o seu pai, Sr, Benja:
mim E(J),yer Jorge, e com o

jovem Luiz Augusto, sendo
acompanhada por mais

quinZe elegantes pares. Na
ocasião a Garota "Radar"
(Z), anotou os seguintes
brotinhos: Regina Patrícia
Lins, Tânia Fialho, Doris

� Ramos, Silvia Ramos- da

t Silva, Miriam. Luz, Diva

Carvalho, Carmem Rosa
Caldas (Miss Elegante Dis :

co Dance), Lúcia Ávila,
Heloisa H, Zaniolo de Car:

valho, Vera Bonassis, Elai:
ne e Teresa Amim, Eliz«:
beth Fontes, Regina Car: I
valho, Carmem. Lúcia Cruz
Lima, Mtirçot Luz, Graça
e Murilena Machado, e Fe'_ i
ra Riçueira; Jovens: Gear-I
ge Peixoto, Roberto Luz,:
Jaime Couto, Delfim Pádua'
Peixoto, Eâçarâ Teixeira
Pinto, Paulo C. Ramos,
Henrique J. Fontes, Luiz
C. Ba.yer, Antonio P. OIL

ueira, Raul Caldas, Paulo
T. Fontes, Flávio Buch e

Udo Von Wangenheim e

O LUX HOTEL, homenageou terca.·O SR. E SRA. Almirante Jorge (Yolan.
feira p.p., as debutantes do Lira T. 'C., da) Matoso Maia, Ministro da Marinha.
co� um . g?stosíssimo "coquetel", A,' ficaram hospedados no Querência Pa-
lRamha da' P'liimayera, A'larisa, Ramos e lace Hotel. \ '

a futura R1tinhá
-

do Clube da Colina
Teresinha, Gonzaga estiveram presente�
nesta homenagem. 'O colunista agrade
ceu e� nome das debutantes ii gentileza
dO' Sr. e Sra. Aloísio Machado Gerente
do mesmo, pela amabilidad� co� que
tiveram com as meninas mocas que des ,

filarãó no baile do próximo sâb�do, apre
sentando-se à socíedade,

AMANHIÃ, o Qu·erência Palace Hotel,
homenageará as "debs" de 1960, às 18
horas, com um coqu�tel
SÁBADO no Querência. o Dr. Aderbal
Ramos da Silva, o Prefeito de Itajaí,
Sr. Lito Seára, Paulo Bauer e Arno

.

Krobel, marcaram um. bate-papo.
!

ANIVERSARIOU dia 10, segunda-feira
a Sra. Kirana Lacerda, viúva do saudoso

-, Governador Jorge Lacerda. Embora tar
de envio à destacada dama da nossa so

ciedade, os' meus respeitósos cumpri
mentos pela data que transcorreu,

O MIN. DA Marinha e Sra. Almirante
Jorge (Kolanda) do Paço Matoso Maia,
ofereceram um almoço na E.AA.lVIlVI. ao

Sr. e Sra. Governador Heríberto (Luc)')
Hulse, foram convidados altas autori
dades, Civis, Militares e Ecleaiásticas.

O CLUBE "15 de Outubro", apresentará
no próximo sábado o baile das debu
tantes de. 1960. Fui informado de que o

baile será um sucesso.

o SR. E SRA. Governador Heriberto
(Lucy) Hulse, receberam o Ministro da

Marinha e Sra., Almirante Jorge (Viole
ta) do Paço Matoso Maia, com um jan
tar 110 Palácio Agronômica, do qual fez
parte altas autor idades.NA VITRINE da Farmácia Catar'luenss,

será Icolocada hoje,' alguns fotos das de
butantes de 1960 do Lira Tênis Clube. ANIVERSARIOU ontem, o Professor

Osvaldo Rodrigues Cabral, a colu.na tem
ONTEM foi comemoradO' ·em todO' o país a satisfação de ,cumprimentá-lo, .pela
O DIA DA CRIANÇA. data que tl'anscorÍ'eu.

A VITORIA EM VARIOS PRISMAS

Pessedíno
- Quero tomar um banho, com roupa e tudo,

junto com QS pinguinada piscina do Palácio.
Lanterneiro (com uma marrequinha debaixo do

braço)
__:_ EU'. deípla mas foi p'ra o seu Heriberto, não

foi p'ra O' Cels'ó, por isso estou levando de volta ..
Colono de fato
- Desta vez acabemos com o colono de araque ...
Lanterneiro
- O Paulinho já esqueceu, play-boy cem PQr

cento, está se divertindo na praia, mas O' seu Irineu...
êsse está por conta! Indignado por ter sido traido
pelos amigos, pelos udenistas pelos vassoureíros e
pelo P.S.D....

Vassoureiro
- Pelo P.S.D.? Que é história é essa? CQmQ?
Lanterneiro

� - Pois é .. , êle disse que o P.S.D. traiu. Foi

f traição, porque êle nunca pederia esperar que o
P.S.D. ganhasse ...

)1 PRESO POR COMEMORAR A VIT,óRIA /

I
. Simões de Almeida não tem moral para 'prender

(o Tenente Ledeny, já que êle, Coronel e Comandante,
é, em mater ía de facciosismo

'

polrtíco e desrespeito .

aos regudamentos.cà ética funcional, à farda e 'tradi
ções da Milícia, o mau exemplo personificado, o

transgressor mór o macaco sentado em cima de rabo
portentoso, com a pretensão de achar l'llim um ra
binho despretencíos., como o da cutia.

Que o Ledeny foi peitudo, foi! Qlle festejou com

Fôsto, festejou! Que soltou foguete na frente' do Pa
lácio e rias barbas do Comandante, soltou! Que isso
póde ser contnário aos rígidos regulamentos milita
res, póde! Mas que o Simões, que, fardado, usando
veículo da Corporação, em desbragada cabala políti
ca, tenha, êle que .com maior gravidade e insulto foi
o primeiro a infringir o regulamento, se julgue com
direito de punir uma fãltá 'menor que a sua própr-ia,
isso ... é que não! Não podia ir sem .chumbo. Qual.
quer outro, menos o Simões, o homem que usou a

farda; o prestígio do pôsto e até os. meios que não
eram seus para fazer cabala política, não póde pren-
der um oficial que tendo sofrido DEZ :ANOS sob o

�a.�ão de bota da UDN, festejou numa justa euforia a
vitória tão ansiosamente esperada.

.

Macaco, olha teu rabo
P'ra não fazer ruim p�)Jel;
Fica feio af4 p'ra um cabo,
Quanto mais p'ra um CoroneL ..

''''.....u.Uu..

De J.aL�'..�::SSS%%%%%S%%S%%%%%SS%%�
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É com desvanecimento, que os Estabelecimentos
A Modelar comunicam à sua seletíssima freguesia, a

anexação, na sua casa matriz (Trajano, 7), de uma

magnífica. variedade de relógios, para senhoras e

cavalheiros.

/

"O 1I8TADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATABDIA FLORIANóPOLIS, Quinta i1eira, 13 de outubro de_19-6-O---------------"""".......-------

Consel�os �e Releza
MASSAGEM PARA O TRA. eram feitas ant,igamente por

TAMENTO DO BUSTO meio de aparelhos manuais

compostos de um cabo de
Dr, Pires madeira e que tinham nu.

ma das extremidades um
A massagem é um dos rolo ou bola de borracha.

metodoa mais antigos para El:lses objetos, bastante ru,
o embelezamento do busto. dimentares, foram logo de.
Vários são os objetivos pois substituidos pelos vi.

que ela realizamas os prín, bradores elétricos . os qúaís
cipais consistem em revígo, possuem como acceesoríos
rar os tecidos e a circulação, diversos peças de borracha
movimentando o sangue nos qUe lhes são adaptadas ra,
seus respectivos canais. cílmente e cujos modelos
Alem disso zela pelos cuida. são os maia variados poso
dos da pele, dos. musculos e siveis.
daa células, produzindo na Os aparelhos çle mas.

parte em que é feita uma sagem vibratória são de fá ,

hiperemia tonificadora dos cíl manejo, :relativamente
tecidos.

.

leves e movidos por um pe,
As massagens podem ser queno motor elétrico ligado

manuais ou mecanícas. a uma corrente.
Massagens manuais: são Ainda como exemplos de

realizadas com os dedos ou maesagens mecânicas co,
com as próprias mãos e muns ha as fei,tas com alta
constituem, sem duvida, um' frequência (eletrodos de vi.
método de grande valor pa, dro, a vácuo) e as por meio
ra o tratamento dos seios, de ventosas, que consistem i
sobretudo se praticadas em aspirar o ar utílízando, i
com produtos (pomadas, se um mecanismo de susção,
cremes, óleos, Iiquídos) geralments elétrico. Essas
apropriados para este ou ventosas são de vidro ou de
aquele defeito que se quer metal, pequenas ou grandes,
corrigir. AD massagens ma. algumas delas apreaentando
nuaís são de grande impor. 1 bordo concavo e se adap.
tância sobre as demais es, .ando exatamente á fórma
pécíes de massagem, não. só do seio.
pelo fato do .sentido do taco Há ainda outros tipos de
to qUe a mão possue como massagem mecaníca como
tambem porque no correr as praticadas por meio de
dos movimentos ela atinge aparelhos gaívano.raradí,
por excelência todos os cos, ultraeom, etc. todos,
pontos necessários ao trata. cambem, da alçada do me.
mento. Clico especialista.
É, em suma, um recurso NOTA: Os nossos leitores

terapeutico prático, econo, pode-rão dirigir a correspon,
mico, de fácil emprego e dencia desta secção direta.
cujos resultados são dignos mente para o Dr. Pires, á
de citação. Rua Mexico, 31 - Rio de
Massagens mecânicas: de Janeiro.

RELO'GIOS PE,lO CREDIA'RIO

DOENÇAS DO CORAÇÁO

Como todas as mercadorias do seu comércio,
.também os relõgíos a�resentam as altas características
de beleza, originalidade e qualidade.

É port.anto mais uma secção à
pessoas de bom gôsto da nossa Capital.

disposição das

.� -�

Momentos que a memória guarda pár(t sem]»

CONf!CCIOIIA-lf 01111011; IIPO
Df C.II4Yf
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PARAISO

14 J;'[)!CO

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

DOENÇAS DO PULlUO -

-'TUBERCULOSa -

Conlult6Tlo' - Rua Felipe

Schmldt. 3M - Tel. ISOl.
Rorirlo: da.. U àI 111 boru.

Relldêncla _. Felipe Bohllllcn.
••0 117.

DR. ANTONIO MUNIZ nE

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGlA
ORTOPBDIA

Consultório: João Pinto, U -

Consul ta.: dai 1& à. 17 her... ali
rramente, Meno. ao. 'iba.aOl. R"
8Id"ncla: Bocaluva, 1811. Fona 1714

DR. WALMj)U ZOMEH
GARCIA

DIplomado pela FaoUlel"ela NaolO
nal de Medleln" ela UDt'_diMI.

dO Brlll1l

Ex-Interno por cencur.o Ga .1_
nldade_Elcola. (senlOO ao Prof.
Octivlo Rodrlgue. Limar: Ib-.
Interno do Serviço d. OlrUl'Bla elo

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio de

Janeiro. M'édlco do Hoapl.al a.

Caridade e da 1I,,'.rDtellll' Dr.
Carlo. Corria. � ít.-
DOENÇAS DR SINHO.A8-
PARTOS - OP.RAçOa$ -

PARTO SEM DOR pelo m,1Od0
palco-prolUaUoo

Consultório: Rua João pinto D. 10.
Clas 16.00 à' 18.00 hor... A":nele

com hor.. mareadu. Tal,toD'
30311 - Re.ld@nola: Rua General
Bltteneour' D. 111.

DR. LAURO DAURA
CLINICA e••.u.

_�.��
Especlalllta em m01ea'lu Cl'. se
nhoras 6 via. urlnirlu. Oura ra-

11cal dai Illfecçõe. agudu • orl
nicai. do aparêlho genlto_urlniflO
em ambcI o. exo.. Doeno.. do

aparêlho Dlge.tlvo • elo Ilatema

nervoso. Rorirlo: 10� 11 II •
2 % à' II hor.. - CoUU1tórlO:
Rua Tlradente•. 11 - 1.0 aDGar
- Fone 3246. RNlellnOlll: ...
Lacerda Coutlllbo, 11 (Ch6oara ••
Espanha - !,one 1141.

Dr. Hélio Peixoh�
ADVOGADO

Escritório - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -
Sala 4.

Residência Alameda
�dolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

Dr. Helio Freílas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - 'CIRURGIA -

CLtNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe- I

'dro Demoro 1.627 - Estrel-,
to, das 16 à9 19 horas (ao la·

.

do da Farmãcia do Canto). I

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

6367.

DRJ HUBI GOMES

MENDONÇA
MeDICO

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

Rua Gal. BitteDco�,r' n. 111.
Telefont1: 2651.
Consult;6r1. :

Rua Felipe Scbmldt a. 1'1.
Esq. Álvaro de Ca.naUI•.
Horário:

l'as 16.00 às 1-8.00. d1arIa
...�nte exc:ew 111111 sá'bâdo�
OH. NEWTON U' AVIL)

CIIWRGIA GIRAL

Doenç... de S1!llhOral - proOSO
logl.. - Eletrlcldad. JUdloa

Consultório: Rua Victor ••1_
relle. n.O 28 -- TeletO'lll 1107

Consulta.: Da. lb hora. Im Glan".

neoldêncl .. : Fano. 8·.U Ru, BI.
,·n6iUU. Q. 11.

de

II
• •

I�) moveis
\ compro - venda-tococoo -oorvontrocáo

IfUA FEl.IP[ SC.....IOT 37-,010 2A-Ed sêo L1;Jl

S..n.
._---------'---�-----.-..---
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*,-fA'� TOOO-;�
/ ," � nos \lAP{JOS
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,- �

"A SOBERA:NA" t'RAÇ,4 11 DI) NOVEMBRO - ESQUINA
aUA FELIPE 8CIIMIDT

'1I.1AL "A SA.QIRANA" DISTRITO 00 &U':;.IITO - CANTO

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

f.DITORA "O Ji'..8TAOO" trDA

o E,dtú{ÚJ.
a.. C....Ua.ir• .Irlafr., 1.0

Telefone 8022 - C,n. Postal 189
Ind ..réço Telt',ráfico ESTADO

OIR.TOR
RutJe.. de Arruda Ramol

G K n E-N T.
l)OffilDlloa Fernandes de Aqu íao

1(,1 D,AI'COR KS
Osva-ldo Mello - FlAvio Alberto de Amorim - AMr.
Nilo Tadasco .;_ Pedro Paulo Machado - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lensí

COLABOUADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Mirton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto dá Luz - Acy Cabral Teíve -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto' Matar - Rui Lobo - Rozendo V. Lima.
- Maury BorgeM - Lázaro Bartolomeu.

. _,.:".,,,, -e; �._�
.

.

P O B L I C I D AD.
Osmar A. Schl1ndwetm - Aldo Fernandes - Virgílio Diu
- Ivo Frutuoso.

8 • PR. S • N Y A pj -Y •
llepre•••taç_ A, 8. Lan Lt4Ia
RI0:- Ru. 8eD....r 0•• '...t - , ••a'.r

<, Tel U"s.
!. Pul. R•• Vlt6rla '.67 _- �.;a,., ti --

Tel. r.-8'"
tt..rv1ç. TeJerr'ftco daI UNIT.D PR.SS (li-Pt

. AG.NTJ:S • COjR.SP01<lD.NT.�
•• Teci.....'uDJeipl•• r' �ANrA CATARINA

A H U H'C _ J 8
'hlll'•• '11 ce.trate, d. acArtl. t'••• ta!Ml••• rl••,

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direçâo não se respcusabiliza pelos
II,rellos emitidos DOS artizos assinados,

DR. HENRIQUB PRISCO...----- ......-- t ...,_ .. _:-. �

�Indicadur Profissional!
Operaoõec - DOlnça. a. senhO_ti .. __� ...__ ........_ ..... __ ..........__ 'a .......

ral - Cljnlca d. Adultoe

ORA. EVA
-

B. SCHWEIDSON BICHLER _ fPl' w

;�,�:�'dr-;���:!::'�� CLlNICA [)E SENHORAS E CRIANÇAS Joao � Moniz
drade}, ConHulta.: pela manhA no Especialista em moléstia. de &nus e recto.

.....

Hospital de Caridade. 'A tarde du

15.30 hopas em diante no colllUl-
T"'atamento de hemorroidas, !Istulu, tte.

tório, à Rua Nune. 'Machado, 17, CLruraia &ll&l
esquina da Tlradentel - Tel.t. CONSULTÓRIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro. 1553 -

2766. Re,ldêncla - Rua .ar.. Estreito
chal Gama D'Eça a.c UI - Til.
1120.
.'

(lINICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

. D·oenças Nervosas e Mentais
Angustla - Complexos - Ataques - Manias

-II Problemático Afetiva e sexual

:
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

• Insulinaterapia - Cardiozolorapla - sonoterapra e

i• PsIcoterapia.

I DIreção dos Psíquíátras - • ,_I DR. PERCY - J0.:\0 DE BORBA • �tc;:�a;:::;:s:::::=;:c;=::a:n::O:.::.::.:;::.:;::.:;::.iC.iC.��;S::S=:;::D:S::::::::S:��
: DR. JOSil: TAVARES IRACEMA I• DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

: CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

: Endereço: Avenida Mauro Ramos. 286 I: (Praça Etelv.lna Luz)
I· o••� ..

,

� I .

I HUDIO JURíDICO
I
I
I
I

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA JIERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X(

I!adiologislas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve�icula Biliar -- Rins -

lorax - Ossos - Intestino, etc.

llii"tf'rosalpingografia Radiografia Obstétrica
rGruvldêz) -- Radiologia Pediátrica. A G. R I C O L A B R UNOIlISPCE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIE.l\IENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO - S.C.
ENDERil:ÇO: Rua Irmã Benwardá s/n. õníbus li por- Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - C0QUEIROS

ta (Almte. Lamêgo).

DENTADURAS INFERIORES
Mil:TODO PROPRlO

FIXAÇ<AO GARANTIDA
I �'�;l'<..��_."" ' ..��,�_.i

DR. MOORRIS lC-HWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO f'ARAN A

RAIOS X - PONTES - PlVCS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORARlO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 hora!'
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

à rua Tenente Silveira, 42

L O T E S
'com grande racll1dade de pagamento, vende-se lote.

a longo prazo sem juros, sitos â rua Lauro Unhares, pró
ximo a PenitenciãrIa. Podendo o .comprador construir sua

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício MontepIo 3.0 andar - Sala 306 -

Fone 2391 e 3426.

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

Servindo especialmente para Escrftôrlos, Gabinetes
Dentário, Consultório, Fotografo, etc., Sito à Rua
João Pinto, 9 - Sobrado.

Tratar à Rua Tiradentes, 12 - }.O andar 011 pelo
Telefone: 3756.

I

�rIc1o dos Re1s - advJgado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

PROJETOS, ORÇAMENTOS E' CONSTRliÇõES
A CARGO DE

PRECISA·SE
Prec:Ísamos elementos do sexo masculino par a ser

viço fácil e bem remunerado.
REQUISITOS: Instrução' ginasial ou equivalente

(mesmo incompleta); boa apresentação pessoal; idade,
entre 30 e 40 anos; 1 foto 3x4; daremos prioridade a

quem tenha conhementos de inglês ou alemão.
Dirigir cartas do própr.io punho para: Rua JerÔllimo

Coelho, l-A - escritório.
.

.

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

Ouvidos -:- Nariz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua cli.
nica em FLORIANóPOLIS, em Mal'ço de 1961.

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

seu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON
JUNTO. 207 - EDIFício JOÃO ALFREDO CURITIBA

...

Correspondentes:
BRASíLIA
RIO DE JANEIRO
SAO PAULO

INGLATERRA
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA•

: Ed. SUL AM1!:RICA 50 andàr.

I Fones: 219� e 2681
................................� I

I
,

Soirée em homenagem à Miss Conti_
nente e l.a apresentação das debu_
tantes de 1960.

DIA 16 - Domingo -

Brotolandia em Sociedade - Apre
sentação da9 ConcorrenteS' ao título
"A Mais Bela Comerciária"

DIA 20 - Quinta_feira _

Bingo da Casa da Amizade
DIA 22 - Sábado -

Noite dos Sonhos Dourados - Baile
de Apreesntação das Debutantes ins_
critas

DIA 29 - Sábado _
"

Soirée "A Mais Bela Comerciária".
OBS.: - Será rigoro�amente exigida a

carteira social e o talão do mês
indistintamente.

/

DR. LAURO DAURA
"REASSUMIU A ClI'NICA

'S%SSSS'SS%S%SS%%S%%%�%%%SS%%%S%%SSS%SSSSSS%,

c. E. VIE'GAS ORLE

Rápido ry'BARRIGAJ VERDE�' SIA
Transporle de Cargas

x x x

Em Organização .

Tráfe_go Mútuo com o "Transpo.l'les Osni" e

"Tl'ansarco - Transpol'tesc Rodoviát'ios"

Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

MatrIz
FLORIANÓPOLIS

Filial
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52.74-79

Agência - SAO PAULO
Rua ltar!rí n. 61
Telefone: 9-37-84
End. Tel. TRANSVERPE

.:' I P E L 0-�

Rua Fco.o Tolentino n. 11

Telefone: 34.90
Caixa Postal n. 511
End. Tel. TRANSVERDE

. Agência
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neta n. 99
Telefones:
32-L7.33 e 32-17-37

End. Tel. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (Fll1al)
CRI,CIUMA
ARAijANGUA

Esteve em nOS.9a Redação, em dias da semana pas
sada, o sr. ARTUR DE AGUIAR, residente em São José
na Rua Bela Vista. O referido senhor é de profissão sa,

pateiro, mas encontra-se seriamente enfermo e não

dispõe de meios para adquirir material para exercer 9uas

atividades. Possuindo tres filhos e estando sua genhora
esperando mais um, o sr. Artur de Aguiar vem por nosso

intermédio, fazer um apêlo à9 pessoas de bom coração,
para que mandem al2:lJro donativo, que poderá ser em

dinheiro ou em material, tais como couro, pregos e fer
ramentas próprias de sapateiros. Qualquer ajuda poderá
ser enviada para esta Redação.

Atendemos as seguintes ,praças: Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santo

. Amaro da Imperatriz, Bom Retiro Urubici, São Joa-
quim, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, tubarão, Cri
ciuma, Aral'anguá, L�,je�,. GB;IUP.O Grande, T ófiló·

Otoni; Tel'esópolí_s,' Nanúqi:l� e Pô rio Alegre.I

LOTES DE TERRENO EM PRESTACÕES
,

Vendo os últimos cinco, na rua Prof. Enoé
Schutel, em Trindade, O preço é baixo e a rua

já é servida por luz e água .

Tratar com TIBAU a rua Monsenhor
Topp, 52.

Escritório de Advocacia
RUli Felipe Schm1dt, 14 - 2,0 andar - Florianópolla
Dr. A.cácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Questões TrabalhIstas - Causas cíve1s, comerc1ais, crimi
naIs e f1sca1s - Admin1stração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran·
ças - ContabUldade: escrItas. balanços, anãllsep � Qerlclaa

J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MA" IS ANTIGO DIARlO DE S. CATAlUlfA

EDITAL DE CITAÇãO, COM
O PRAZO DE TRINTA DIAS
DE INTERESSADOS AU�
SENTES, INCERTOS E DES_

CONHECIDOS.
O Doutor Manoel Car
mona Gallego, Juiz de
Direito da Comarca de
Tijucas Estado de San,
ta Cata�ina, na forma Ida
lei, etc ...

FAZ SABER, a todos quan,
tos o presente edital de ci;
tação, com o' prazo de trin
ta dias, de interessados au,

sentes, incertos e desconhe
cidos, virem ou dele conheci.
mento tiverem, que por par.
te de Pedro Antônio Ide' Si.
mas lhe foi dirilgida a peti
ção do teor seguinte:
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi.
to da Comarca. Pedro Antô
nio de símas, brasileiro com
60 anos de idade, casado, Ia
vrador, residente em Morre
tes ,dêste Município e Co.
marca, por intermédio de
seu Assistente Judiciário e

procurador no fim assinado
(does. juntos), Vem perante
V. Excia., com o devido aca

tamento, propor a presente
Ação de Usucapião estribado
no artigo 550 do Código ci,
vil, com sua redação altera
da pela Lei n. 2.437, de 7.3-55
no decurso da qual, sendo
necessário, PROVARA':

�: ano�U��t�á �:i�o��etri�;
uma gleba de terra, localiza.
da no lugar "Morretes", a

qual mede 200 metros de
largura por 270 ditos de
profundidade, perfazendo 3-.:
área de 54.000 metros qua
draídos; confronta a Leste,
onde faZj fundos, com o tra,
vessâo geral, em terras de
proprietários ignorados: ao

Norte com Marcílio Marcos
da Silva e ao Sul com o Rio
dos Morretes: 2.0 - Que o

Suplicante vem exercendo
posse sôbre a gleba assim
descrita, de maneira pacífica,
ininterrupta sem oposição
de terceiros 'e com "animus· DIA 23 (Domingo)
domini", tirando da mesma
o sustento seu e de sua ta,
rnilía com o cultivo de café
• banana; 3.0 - Que, em. fa-
ce do exposto, pretende ,le. DIA 29 (Sábado) -
,gitimar sua situação de fato,

-, na forma dos artigos 454 e

seguintes do C.P.C., para o

que. requer a V .Excía. desig
nação de dia, hora e local
para justificar sua posse, DIA 30 (Domingo) -

ciente previamente o Orgão
do M. Público, com çltação,
após [ulgada por sentença-a
justificação" dos confron
tantes conhecidos do imóvel,
do Dr. representante do M.
Público nesta Comarca, dos
interessados ausentes, íncer, V E N D - E SEtos e desconhecídos por CdI- _

tal de trinta dias (Art.455,'
.

§ 1.0, '(\0 C.P.C.), bem c�o Vende-se 1 (um) excelente lote de terreno, medindo
, do Sr. l?elAeg�do do .�ervlço -10x32,70, situado no aprazível bairro de Pedras Gran-
do 1\atr�mo�llo da Vmao, ,e?1 des nesta Capital, no loteamento Corsini, junto à Vila

!,l��,:,����lá�di';ar�re�aJ�f�� Na��l. O lote é um dos melhores dêste 10teamen�0 .e
de Direito da 4.a Vara de acha-se praticamente cercado de excelentes e nOVlSSI.

Florianópolis; todos para a. mas construções, todas elas de bom acabamento. Esgoto,
companhart;_m os, t�rmos da água e luz. Trata-se de excelente negóciO" não só ,par.apresente 3;çao, ate fInal sen.

aqueles que desejam construir, como tambem para aph.tença, a fIm de' aue no pra. . '.
I'

�, I t spanzo leigal, querendo, 'a contar cação de capital, pOIS a va orlzaçaoJ e rea men e e •

da' citação e Isob as penas, de tosa.
_

,,revelia, apresentem contesta- Informações: Dias úteis - das 8 às 12 e das 14 as

,ção. 6.° -_Não sendo contes. 18 horas pelo telefone 31-91 - fóra desse horário --

tada a açao, requer de pIa· ,

na a procedência doa. mesma, telefone 34.67.

para que seja reconhecido e
,decl�r�do, por sentença, odomínio '::!a gleba a favor do
s);lpllcante, com sua transcri.çao no Registro de Imóveis�ara efeito de alçada dá-s�a presente o valor de cr$3.000.0�. Protesta.se por t��,d.o o genero de provas admí,
tIdas, em Direito, inclusive
depoímentn pe'ssoal dos in.
teressa;dos, inqUirição de tes.t�munhas e vistoria. Nêstestermos, R. e A. esta com os
documentos inclusos, PEDE
DEFERIMENTO. Tijucas, 17de

_
setembro de 1960. (ass.)Joao BaYer Neto Assistente

Ju.diciário." Em dita petiçãofOI exarado o seguinte odes.
pacJ:lo: - "A., como requer.Designa o Sr. Escrivão dia
hora e local para a justifi�
cação, feitas -as devidas íntí,
mações. TiJucas, 17-9.1960.
(ass.) M. Carmona - Juiz
.íe Direito. - "Vistos, etc ...
Julgo por sen tença" para
que produza seus legais e
Jurídicos efeitos, a [ustífíca;
ção de fls., procedida nestes
autos a requerimento de, Pa,
dro Antônio de Simas. oí,
bem-st, por mandodo, o con
Irontante conhecido do ímó;
vel; por editais ,com o prazo
de trinta dias na forma pre,
vista no § 1,1>, do art. 455
do C.P.C., os interessados

ausentes, incertos e desce,
nhecidos; pessoalmente, o
Sr. Dr. Representante do M.
Público nesta Comarca; e
por precatória, a ser expedi�da para o Juizo de Direito
da 4.& Vara da Comarca de
Floria'nópolis, o Sr. Delegado
do Serviço do Patrimônio da
União. Sem custas. P.R.I. Ti.
jucas, 24 dt sete1l1bro de
1960. (ass.) M. Carmona Gal
lego - Juiz de Direito". E
para que Chegue ao conheci.
mento de todos e níngúem
possa alegar Ignorâacía,
ma'ndou expedir o presente
edital que será afixado na
séde dêste Juizo, no lugar do
costume, e, por cópia, pu
bllcado UMA VEZ no Diário
da Justica e TRES VEZES
no Jornal "O Estado", de
FlorianópOlis. Dado e passa.
do nesta cidade de Tijucas,
aos vinte e seis días do mês
de setembro 'do ano de mil
novecentos e sessenta. Eu,
(a) Gercy dos Anjos, Escri·
vão, o datilografei, conferi e
subscrevi. Isento de selos por'
se tratar de Assistência Ju;

'

diciária. (as) M. Carmona
Gallego - Juiz de Direito.
Está conforme o orignal arí,
xado na séde dêste Juizo no
lugar do costume, sôbre' o

'qual me reporto e dou fé.
Data supra. O Esertvãe.

,..

PROGRAMA DO ·MES
o u

Encontro dos Brotinhos

T u B n o

Soirée em benefício da So ciedade Amparo
Apresentação da Cantora "ANA LUCIA",.

a Velhice

Soirée - desfile Bangú dos Comerciários.

BELISSIMO IERR:ENO

t

,
--

Na próxima
viagem

leve também
o sell garoto

...paqando prilO

pod_rá agora gozar

as suas lérias

pagaado ai pa••agen.
após a viagem em suave.

prestações meDsai.

_:.Úií�� qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

'lhilnurirll•""
� �:���" ��nc��_;:C�u<;'=��24
"-

•

.II
,
Q,

.....- ,'f.i'; ,'l._
. l.r <,J.

::� -','(>i�,,"

de creme. . ..

••
i

EXPERIMENTE I
um êxito certo em sua mesa!

Ferva a água morna, o leite, junte açúcar, sal e gordura. Amorne. Coloque numa
tigela 1 colho (chá) de açúcar e o fermento. Deixe descansar 10 minutos, depois misture
bem. Junte à La mistura, bem como os ovos bem batidos e 2 xíc. de farinha peneirada.
Bata até a massa ficar elástica. Vã juntando farinha (cêrca de 2 xíc.) formando massa
bem ligada. Sove até ficar lisa e soltar completamente das mãos e da mesa. Colo
que a massa numa vasilha alta e untada, pincele a superfície e deixe crescer, em
lugar quente e longe de correntes de ar, aproximadamente 11/4 h.

Torne a sovar, depois corte a massa em duas partes iguais.
Faça de cada pedaço um rôlo fino cortando-o em tiras estreitas.
Deixe descansar, cobertos, mais ou menos 10 minutos. Dê a
cada pedaço um feitio de bola" coloque espalhados em tabuleiro
untado. Quando estiver em meio crescimento, pincele a superfície
com gema de ôvo batida. Cubra e deixe crescer mais ou menos
45 minutos. Asse em forno moderado. Deixe esfriar nos próprios
tabuleiros. Corte as Bombas no sentido horizontal, abra-as e
encha com creme chantílly, passado por bisnaga de bico mais
grosso. Polvilhe a superfície com açúcar de confeiteiro.

Ingredientes:
3/4 xíc. de leite

3 colho (sopa) + 1 colh,
(chá) de açúcar

1 1/2 colho (chá) de sal
1 colho (sopa) de Fermento
Sêco Fleischmann

ou 3 tabletes de
Fermento Fleischmann

'Creme chantilly
1/4 ric. de gordura
1/2 ric. de dgua morna

Z O'l,;OS

4 1/2 x{c. de farinha de
trigo

GRÁTIS: Peça li D. Maria Silveira, Caixa Postal 1179, ,Rio de Janeiro, o

,folheto "Conselhos Úteis .. , sóbre o Fermento S'êco Fleischmann .

,

.

,* Em nossas receitas,
• medida-padrão é uma

� xícara de 250 g de Agua,
"

FERMENTO SÊCO FLEISCHMANN
f -;.":""'"
�.'.I. '. '1
._",,� ,\1

• \ i
; i
iMais um produto de qualidade da STANDARD BRANDS OF BRAZIL, INC.

EDiTAL D'E CITAÇãO, COM
I E D I T A L chegue ao conhecimento de

O PRAZO DE TRINTA DIAS,

'I
todos Ae nínguem possa alegarDE INTERESSADOS AUSEN_!

" �norancIa, mandou expedir
TES, INCERTOS E DESCO- mais que, depois da justífí, cação de folhas, procedida ° presente edital que será

, . NHECJDOS , , ,dos atuais confrontan�es I nestes autos a reque!1mento afixado na sede dêste Juizo,
.. 0 Doutor Manoel Carmona ,Ma�oel �ach:ado e �laI9-e de Pedlro Machado. CItem-se, no lugar 'co costume, e, por
Gallego, Juiz de Direito da caçao, seja f.elta a citação por mandad?, os conf�on,tan· cópia" publínado .uMA, VEZComarca dt Tijucas Estado Machado, rcsídentes no local tes conhecidos do imóvel: no Diario da JustIça e TRES
de Santa Catarina 'na for. do imóvel, bem como dos ín- por editais, C01l1 o prazo de VEZES no jornal "O Esta
ma. da lei etc,' teressados incerto, e desco- .trínta dias, na forma pre, do" '::!e Florianópolis da, do, ..

FAZ SABER nhecidos por editais de trín, vista no § 1.01 cio artigo 455, e passado <nesta cidade de
a todos quantos o presente ta dias; do sr. Representan- do C.P.C., os Interessados Tijucar aos onze dias do mês

edital de citação, com o pra- te do Patr��ônio da Uniã?, ausel!tes, incertos e desco-I ce oU'tubro do ano de 1I1il
zo de trinta ,:;lias de ínte, por. preeatóría em Flo*-tlo- nhecídos; pessoalmente, o, novecentos e sessenta, Eu,
ressados ausentes incertos e polis e do sr Representante Sr. Dr. representante do M.' (as) Gercy ,dos Anjos, Es·
d�sco'nhecidos, vire1l1 ou dele cl? Ministério Público nesta Público nesta C01l1arca; e, crivão, O' d�tilogl'afci, confereconhecimento tiverem, que CldadAe; todos para falare;_1I1 por precatória, a ser expedi- e subscrevI. Isento de selos
por parte. de Pedro Machado aos ter1l10s da presente a�ao da para o Juizo de Direito por se tratar de Assistência
lhe foi dirigida a petiãço do dentr<_? cio prazo d� dez: dIaS, da 4." Vara da Comarca de Judici!iria. (as) M. CarmO'Ila
teor seguinte: - "Exmo. Sr. de ,acordo co?l o IdISpostO no Florialnópolis,'o Sr. Delegado Galle,go - Juiz de Direito.
Dr. Juiz d'e Direito da Co- artigo 455 cltad?, - send?, do Strviço do Patrimônio da' Está conforme o original a-'
m.arca. Pedro Machado, bra. a�inal, rec�nhecldoA o domI. União. Sem custas P.R.I. Ti- fixado na sede dêste Juizo,sileiro, lavrador, residente no mo. ,do �up.llca·nte sobre ore. jucas, 10 de outubdo de 1960.1 no lugar do costume, sôbre o
lugar Joaia, subúrbio desta fendo I1I10v.el! cUJa, senteI?-- (as) M. Carmona Gallego - que me reporto e dou f•.
Cidarle auer mover apre. ça lhe serVIra de titulo ha. Juiz de Direito". El para que Data supra. O Escrivão
sente �ção de usucapião e1l1 b�l para a in�cr!ção ;10 Re·

que expõe e requer a V. E�- rgIstro de Imovéls. Da.·se a

cia. o seguinte: - O supll- presente o valor de .cr$ ' ..

cante é passeiro, há mais 5.000,00 para os efeItos le
de vinte e cinco anos, por si g'ais. Protesta·se provar o

'e seus antecessores de um alegrudo com testemunhas -

terreno situado no lugar e vistoria, se necessário. O

Joaia, subúrbio desta Cida. solicitad?r, qu.e esta as�ina
de, com 21 metros e 60 Cen· tem reslde�Cla n�sta_ Cld�·
tímetros re frentes e 500 di· de, onde recebe cItaçao. TI.
tos de fundos - ou sejam jucas, 21 de s�tembro d�
lO.800 metros quadrados, - 1960. (as) �!audlo.Caran:uru
fazendo frentes ao sul no de Campos. E1I1 (llta petlç§.o
Rio Tijucas t fundos ao lWl'. foi exarado o seguinte Ides·
te no vale denominado "Va· pacho: - "A., C01l10 requer,
le da Joaia" - extremando Designe-se tempo e local pa.
a Lente em terras de ManOelj ra ,a audiência. Em 22:9.60.
Machado e a Oente em ditas (as).�. 9arm(;il1a." F�lta a

de Ala,::Ie !Machado. 2.0 - ju§tlflCaçao fOI profenda. a '

O referido imóvel foi adqui- seguinte sentença: - "VIS·
rido pelo suplicante, de tos, etc. Julgo por sente'l1ç�,
Maria Viríssimo há dois a- pa!� ,q�e pdod';lza seu� le�a�s
nos aproximadamente, a e JundlCOs efeItos, a JustlfI_
quai já o vinha possuindo
há mais de trinta anos, e

tanto a posse do suplicante
como .de sua dita antecesso
ra sempre fo_atn pac�ficas
Ico!ltínuas, inlinterrUjptas e

exercida com "animos�do�L
ni" isto é, sem embargo' oU
oposição de, outrem. 3.0 -

Em vista do exposto quer,
pois, o suplicànte legiti�ar
a sua, posse sôbre o refendo
imóvel de conformidade com

o dito 'fim rcquer a desi.gna-
2.437, lle 7 de março de
1955 Que modificou o arti,go
550 'dó Código Civil. E para
o dito fim requer a dtsigna·
ção ':!o dia e hora para a

justificação exigida pelo ar.

tigo 455, do Código de Pr,?
cesso Civil, na qual deverao
ser ouvidas as testemunhas
Edu Laus e Nereu Soares,
lavdadorts, residentes em

Joaia, desta Cidru:'!'e, as quais
comparecerão independente·
mente de citação. Requerem

DR. SAMUEL FOrNSECA
CIRURGIÃO - DEN1'ISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

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

Consultório e Residência:
-Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

PROFESSOR
AULAS PARTICULARES PARA ALUNOS
GINAlSIO CLÁSSICO OU CIENTíFICO.

RUA MARTINHO CALADO, 23-
(Chácara do Espanha).

DE

c· O N V I T E RELÓGIOS PELO CREDIARIO
Na quarta,-feira, 19 >de

outubro próximo vindouro
às 20 horas no salão social
do Clube "6 de Ja'neiro" ao,

lado do Correio do Estrei.
to será realizada uma

conferência sob o tema ''Fé
ou Energia Mental" apre
sentada por êste Movi
mundo de "O Reino de
Deus está Próximo" cujo
programa é la'nçado no ar

tôdas as quartas feiras às
19 horas pela "Rádio Ani.
ta Garibaldi.
Para essa conferência são

convidadas as Autoridades
civis, militares c religiosas
(católicas. diferentes de·
nominaçeõs do Iprotest8ln
tismo e espíritas), Impren.
sa e rádio, o'S ouvintes de
nosso programa e a cole
tividade em, geral.

No objetivo de servir cada vez melhor o público da
nossa Ca,pital e do Estado, os Estabelecimentos A Mo
delar a,cabam de anexar, a S11a já vasta variedade de
artigos, uma secção de relógios, cIte pulso e bolso, das
mais conhecidas e aCl'editadas marcas e nos últimos e

mais elegantes modêlos.
Continua assim a direção do nosso pl'incipal 1I1a·

gazin na sua marcha ascensional, colimando colocá·lo
à altlli'a dos melhores do País ..

,

V EN D E-S E
��""'_�_':���•• '�<'f,'oi!'"

,

ótima casa residencial no Bairro AgronômIca, com

2 salas 3 quartos banheiro cozinha, dependências de

empl"eg�da e porã� habitáv�l.
Tratar no Edifício tSul América, 5.0 anda'r, s/501 ou

pelos tels.: 2198 e 2681.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DlAmo DE SANTA CATARINAFLORIANÓPOLIS, Quinta feira, 13 de outubro de 1960IS
---------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA SEGUNDA RODADA: (AMpIEÕES "VERSUS" VICES O (ampeonato' da Segunda Zona, que é considerado o mais concorrido do
cerlam� de classifici,ão, deverá prosseguir no

. 'próximo do.mingo, quando qua.lro jogos constituirão a' segunda rodada. São' .quatro
encontros jogando campeões ''',versus'' vice-campeões éitéldinos. Aqui leremos Figueirense r Palmeiras, estando os dois quadros
anciosos para apaga,rem a má· impressão deixada domingo quando sofreram escores que não estavam nas cogitações de ninguém. Em
Uajaí i·rão encorurar-se os .autores das �uas goleadas, Marcílio Dias e Paysandú, os quais, desta forma farão a principal peleja da ro.,'
dada. Em Blumenau jogarão Olímpico e Avaí, enquanto que em Bnlsque serão adversários C�rlos Renaux e Ci.menporl. uma rodada
,e1elrizante, sem dó'vida alguma.

.

�U-"s11õ�r;rDlln�:.s
...

ss:;::ni
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o novo governador eleito, Sr. Celso Ramos, com,o
. muitos ainda ignoram, foi na sua mocidade, um jo
gador de foot-ball de pr�dicados técnicos que f'a-,
riam inveja ao nosso Saulzinho. Atuava. na extrema
esquerda e chegou a integrar a equipe do Flamen

go, do Rio. Muitos também ignoram que Celso Ra
mos foi presidente do Avaí na época de maior faus
to do clube alvi-celeste, obtendo o pomposo título
de tetra-campeão do Estado, façanha jamais Igua
lada por um clube de Santa Catarina.

* ,-A. :;:Atletismo no Figueirense
Novos elementos para o alvi-negro -- Walmor Schroeder venceu a prova de sábado - No
vas "estrel·as" 'para a equipe feminina - Integral apoio ao prof. Arruda Salomé.
(Texto de João Carlos MelO), bem como, Adalberto

Nasci-lmadores, tendo em vista, que. pressíonante trabalho. .

I gueírense por mais essa no-
Á reportagem esportiva: de menta que não intercedeu na os elementos participantes, I Esperam Os mentores do j tável íntciatíva, corno tam

"O Estado" esteve presente,

'I
disputa, sâo as ú1timas aqui; - embora de grande natego- ,·alvi-ne.gro, desse modo, além, bérn, ao Prof. Arruda

SalO.,sábado, à tarde, ao Estádío sições do-grémio alvi-negro rio, - não se encontram em de novas glórias esportivas mé qre vem desenvolvendo
do Figueirense, quando, na. recentemente hegados da' suas plenitudes técnicas e 'para o tradicional clube, pro; \ incessante espetaeula,r tra.,
Pist.a de atletismo daquela! progr.essista cídade de Blu- físicas. De qualquer' forma - porcíonarem

I

.,irg.t!al men�e, I balho técnico Junto ao alvi-lnotavel Praça de Esportes, l menau. ; prosseguiu - essa será a maiores .glórias ao amadorts- 'negro, colaborando assim
realizou-se sensacional prova Walmor Schroeder, o equipe do pedestrianismo do mo de nossa: 'pápital, vísan- com extensa parcela parão·tI .

ele Pedestrianismo, no parcur Vencedor Figueirense, e, apenas com a do tazer tremusar mais ele. melhor aprímoramenbo téc,
sOl ele 3 ..240 metros. Da refe- A alusiva prova teve íní, inclusão de mais dois bons vado ainda, 0, pavilhão des- nico e físico de nossos atlé-
rida disputa participaram cio às 15 horas e 30 minutos, elementos em aproximada- portívo da m1ti'opole catari- tas, par..a,· 'maior engrandeci
seis excelentes fundistas tendo atuado como J�iz de mente seis meses terá um nense, E que :9-: conseguirão mente de �m,adorismo, não
pertencentes ao quadro es� I Partida o desportista Libório conjunto que, sem sombra de não temos dúvida alguma. I SÓ da Capita'l, como tam,
portivo do "Furacão Negro", Silva coadjuvado por João dúvidas, irá surpraender as Vae daquíí por�anlto, os bém, do amadorismo eata
e filiados à Fsderáção Atlé_ Berr�ta. Após complementa- equipes adversárias, 'e,- mui- n�ssos. since�os enc,ômios, Irinense. e quiçá .?o Brasil ...
tíca Catarinense. Foram eles: da a disputa, cujo ,transcur- to particularmente ao Ca , nao 50 aos "mentores- do Fi-
Walmor 'Schroeder, Augusto Só foi realmente notável, ve_ ravana do Ar, que possue em .

,
_., . ,>.

'

_

'

;:,������io F���!�e'd�:I��S� �:��c;ãu;�e e� ;�;u;�;:r,CI�::� ��:d�la����rli��a����r�:��;�= IProsseguem as obras da remodelaçao
::c��a:�e :s�:r'���So�lt���:: ��o�ls����:�:r ec�:S;g���:s� lit:no��vas "Estrelas" do . ,4"Jíádio(da rua ,Bocaiuva:

seguido de Bertoldo Nuee Com referência ao. con, -Domingo, .. ê1\.l:;tndo muito' de dois compartímeateà, 10-
com 11 minutos e 39 segun-: junto feminino do Figuei- ainda faltllt�,ª "iíara o início calízado dentro do estádio,
cios. Na terceira colocação rsnse, Os mentores do alvt- do embate, m:.termunicipal será entregue, ão, Departa.,
chegou o novaot e promissor negro estão díspensan.lo ao Avaí x CarJos :Renaux e [o , menta de Arbitres; de forma
Augusto Fernandes, seguido melhor de suas azençôes gavam

'

a Nrelimina'r' os [u; a oferecer aos. apl�dores E'

sucessivamente de Pedro sendo mesmo que se mos; venis €lo<Figueire.llae e' Atlé, seus auxiliares rnaãor con,

Maximiliano, Pedro Paulo tram radiantes com suas no- tíco, estiveka:os com o presi-' fôrto e toda a segtÍ/rJúça que

Flôr c Saulo: Santos. vas aquisições, ou sejam,' as sidente da . F.C.F. sr. Osní se faz necesaál'ia._
Em declarações prestadas "estrelas": Leontina Forma; Mello, contemplando as RECURSOS PRáPRIOS

à reportagem, o treinador gem, Maria Dirce Pereira

e,
obras da grande arquíban, Indagamos ao sr. Osní

Arruda Salomé esclareceu Jovita Silva, sendo que as cada que está sendo cons_ Mello com que recursos a F,

que º tempo conquistado pe_ duas últimas já participara·�. truidas,-e cujo início se ve. C. F. efetua a remodelação

'los citaclos a.tIétas, nã� fo- de Jogos Abertos do Interior rificou ao-lado do bar. Cerca do estádio qUe pertence ao

ram dos melhores, porém de São Paulo, nas_cid,ades de de quarenta metros já foram �ovêrn? do Estado e é �upe- \.���Il7'� I não menos. famoso áz �o
considerados bastante ani- São Carlos, Piraci"aba e a,t,acados, dando aspécto no_ rmtendldo pela entIdade I' Desde a semana passada: pass·ado,' TIm, que se desh-

___� .
• San,to André, onde conseguL vo a praça de desportos da desde os tempo& do govêrno' qUe Zizinho o notável astro' gou do clube, Zizinho dirigi-

FLUMIN'ENSE FUTEBO'L .CLUBE ram colocações realmente rua, Bocaiuva e atraindo a Adolfo Konder, � quem foi
::0 futebol brasileiro, é o téc_ll'á o ciube por � meses, .re_elogiosas. Por outro lado curiosidade de todos, A ar_ da�o o nome. ,Respondeu_nos nico do Bangú, do RioJ con- cebendo 60 mIl cruzeIros

co,m satisfação tivemos opor� quibancada terá estrutura de o llustre pr�cer efecefea�o trata,clo em substituição ao I mensais.
tunidade de ntarmos reali- cimento armado e será mais que tudo esta sendo feito o

� _

zando intensivos treinamen_ alta a fim de oferecer eílpa- com os recursos que a enti_

CA'MpiEONA·T·O CA'RIO·CA_DE FUTEBOLtos no EstádIo do Figueiren- ço para diversos comparti_ dade dispõe, oriundos doa jo_
.

se, um número ba'stante ex- mentos, seis dos quais terão gos de futebol, principalmel}
pressivo de garotas extreân., entrada pelo lado de fÓTa e te dos certames brasileiros,e

tes, praticando as mais di-. seg�ndo o maioral' fecefeano catarinense. Todavia, tais

versas modalidades esporti-I serao �ransformados em es. recursos não darão para tan

vas, inclusive, aremesso de tabel:cunent09 c.omel'ciais. to, de forma que pretende
(!isco e ,d.ardo. j . �OlS cOm?artlme�tos ser- avistar-f'e com o Poder Pú.

Integral Apóio à Arruda
Vlrao para mstalaçoes sani_ blico para obter auxílio.

Salomé t.árias, à direita e à esquerda / Gomo se vê, dentro das
do estádio. Dois comparti_ possibilidades dos cofres da

mentos, os maia amplos, ser_ F,C.F. trabalha ·0 Sr. Osni
virão por concentração dos Mello, imbuído do propósito
jogadores, quer locais quer de bem servir à causa do ea

visitantes. Dois outros ser. porte-rei, oferecendo todos
virão para· vestiários. Doia os convidados que todos re_

grande/l túneis levarão os jo_ clamam.

gadores dos vestiários para Continui assim, Sr. Presi-

o campo. Quanto ao vestiário dente da F. C. F. !

Augusto Luz
Secretário

Sede Social: Rua Treze de Maio s/n
PRAINHA

CONVITFJ

A diretoria do Fluminense F. C. tem o prazeI' de

convidar seus associados e simpatizantes, para a gran
de Soil'ée que fará realizar em sua séde social _a rua

Treze de Maio s/n (Prainha) no dia 22 de Outubro de

1960 (sábado) com início às 22 hOiras.
Ficaremos grato com sua honrosa presença

A DIRETORIA
Em declarações prestadas

á reportagem, o presidente
Tomaz Chaves Cabral, gran.
de entusiasta, elemento de
real iniciativa c digno de
nossa simpatLa, afirmou que
pretende' conseguir para o

gremio aivi-negro uma mag.
nífica equipe de atle,tiSllllo,
e, para isso, conta om os

serviços verdadeiramente ex
_;

cepcionais e produtivos do
----------------------------

I 'S 3 500 00
treinador Arruda Salomé a

(asa Nova A,uga-se - cr • , I quem todos Os mentores' do
. .

I t "Furacão Negro" estão dis
Três quartos sala, COZInha, banhelro comp e o,

d t' '.

-

. .

'

pensan o ndo o apolO, ,todo
pIa lavatono, etc.

o incentivo necessário aVêr e tratar à rua Castro Alves, 50 Ponta do Leal
b

CElSTREITO). �

om andamento ,de seu im-

A V I S O
De ordem do Sr. Presidente da Loja Maçonka

"ORDEM E TRABALHO", aviso aos S1's. associados

que na próxima sessão, dia 17 do ,corrente, será discu

tida e resolvida ,em definitivo, a .construção da nova

Florianópolis, 12 de setembro de 1.960.

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

!!'-

CARIMBOS. ENCAD[R�JAÇOES
SERViÇO DE CLlCHERIA

PERFEiÇÃO E RAP1DEZ,!...........--_.-� I
RUR CONSELHEIRO r'l�."FNRI'J",A(: .. " .A,�)·,.:',�,'I,?\:l:FLOHIA N('IPOIIS .," . , -

,_.-=._-_-_--......-. -:.::==_=-==-:::.:.::=-.;::::-.=�:::.. -: _':, -= -::.-=-..: ..... _ .. -� .:':.::... :::::.7...
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IMPRESSORA
lfRghilo 1fibA.

PRECISA·SE
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·
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RAPAZ PARA BALCÃO E CARTAZISTA

na MODELAR

Ganhou o' Avai do Carlos Renaux, não corno

queria, mas ganhou bem, pois penalty também faz

parte do futebol, E o F'igueirense, lá em Brusque,
perdeu de 6x3. Mas fez bonito na fase final, pois
conseguiu três tentos contra dois do antagonista.
Não fossem os 4xO da primeira etapa... Coitado
do Palmeiras, o grande campeão do Centenário. Sur
rou-o o Marcílío Dias lá mesmo em Blurnenau, por
7xL E'o Olímpico, e� Itajaí, quase .que tombava
frente ao Cimenport que na etapa derradeira cedeu
ao empate. E, assim, foi inaugurado o Campeonato
da 2.a Zona.

* *

João Havellange, presidente da Confederação
Brasileira de Desportos há mais de um lustro, can

didatou-se à Constituinte do Estado da Guanabara.
Ficou muito longe. da vitória. Parece que nas eleí
cões ninguém se lembrou da conquista suprema do

futebol brasileiro na Suécia. Coisas ... da política ...
::: * *

-Os Clubes do Rio queixam-se e muito do calor,
E xingam tudo e todos, esquecidos de que são os

grandes culpados por ,esse estado de ,coisas que
anda no pebol da Guanabara, pois eles lnesmos há

tempos rejeitaram proposta do presidente da F.C.F.
no sentido de serem os certames iniciados em maio

para serem encerrados em novembro.
:;: -x- *

Foi das mais gratas a data ele ontem. Assinalou
ela dois acontecimentos importantes para o nosso

futebol: o 40.0 aniversário de fundação do Caxias,
.

de Joinvtlle, que surgiu no" dia �12 de outubro de

1920 e o 31.0 do Clube Atlético <j'ltarinense" .do !!:s
treito, 'fundado em 1929. -Ambo�. no passado como

nn presente tem labutado pelo .l}l"ogresso do futebol
de Santa Catarina, merecendo por isso. toda a nos

'sa admiracão e o nosso res·peito. Aos seus diretores
e entusiastas, os nossos cumprimentos.

ZIZINHO TREINANDO O BANGÚ

sou à liderança dos artilhei.

ros', ao laldo de V�ldo, ,cio

:Fluminense, com 12 tentos.

.E� segundo 1ugar estão Azu

mil', do Madureira, Fernando
cio Canto do Rio e Genivaldo,
!10 Botafogo, com 7 tentos,
A próxima rodada marca os

f;eguintes encontros:
Portuguesa x Fluminense
Olaria x Améria
Botafogo x Bangú
Vasco x Ma<dureira

Flamengo x Bonsucesso
São" Cristovão x C. >do Rio

Prosseguiu 'O' certame Ca

rioi:a tendo o· líder absoluto

que é o Fluminense conquis
ta'io mais uma vitória ,ao

derrotar o Bangú por 2xO.
A classificação, após a 1'0_

dacla número Ul'rl do retur-

o

no, é a seguinte - por pontos
perdidos:

1.0 lugar - Fluminense, 2

2:° lugar - América, 4

3.0 lugar - Bota.fogo, 6

4.6 lugar - Flamengo, e

Vasco, 8

5.0 lugar - C�, do Rio, 13,
6.0 lulgar - Bangú, Portu

guesa, Olaria e Madurei�

ra,16' i
7.° lugar - Bonsucesso, 18

8.0 lugar - S. Cristovão, 21

Quarentinha, do Botafo�
go, com os quatro tentos que
marcou contra ° Olaria, pas-

COMO GOSTOSO
CAFÉ ZITO

,
\

XIII Jogos Uni'yersilários Catarinénses
Com a inscrição da Fa- Assim. é· que di8\ 10, na, Fa •

culdade <ele 'Medicina aos jo- culdade de Direito foi reali·

gos, deliberou a Federação' zada a disputa de, Voleibol,
Catarinense de Desportos saindo perdedora, e conse·

Universitários, realizar dis- quentemente eliminada dos

putas eliminatórias nas ,mo- XIII Jolgns, a FacuIclade de

dalidades' Voleibol, Basque- Direito. 013 resultados foram:
tebol e Futebol de Salão. 1.0 Jo,go - Fa. Medicina 2

x Fa.�Dire·ito O

t'iNSIN..Q
A VENDA NAS

BANCAS DE IORNAIS
E REVISTAS

'·'44 di 1:;::;.JMli!i� I

Sets: lOx4 e llx9
.

2.0 Jogo - Fale. Farma<_
donto 2 x Fac, Filosofia O
Sets: 10x6 e 10x5

3.° Jogo - Fac. Econômia
'2 x .Fac. Direito O

Sets; 10xl e 10x6
4.° JogO - Fac. Filosofia 2

x Faculdade de Direito 1

Sets: lOx3, 6xlO e 10x2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
FLORIANóPOLIS, Quinta fieira, ]3 de outubro de 1960 '1

MILITARSERViÇO
INFORMAçõES ÚTEIS

Todo o cidadão brasileiro da classe de 1942, residente
nos Munícíptõã de Florianópolis, São José e Biguaçú,
que não se apresentar à Comissão de Seleção, no 14.0
B. C., entre 25 de Novembro e 15 de Dezembro do Cor

rents ano, Será Considerado Refratário.
- O Refratário não se encontra em dia com suas

obrigações e por isso:

1) - Tem prioridade .para incorporação assim que
"e apresentar.

2) - Aos Refratários será aplicada a Multa de "

Cr$ 50,00 prevista na L.S.M.
"BRASILEIRO! SERVIU À PÁTRIA NAS FÕRÇAS
ARMADAS, É O, TEU MAIS NOBRE DEVER

CíVÚ:;O". - (Nota n.? 23jC/60, R.P./da 16.a C.R.). _

ESCOLA DE -SAúDE DO EXÉRCITO

CONCURSO PARA ADMISSÃO AOS CURSOS DE
FORMAÇAO DE OFICIAIS MÉDICOS, DENTISTAS E

SARGENTOS ESPECIALISTAS DE SAúDE
Acham-se abertas a partir de 1.0 de outubro 1960,

as in.scrtções para o Concurso de Admissão aos Cursos
de Formação de Médicos, Dentistas e Sargentos Espe
cialistas de Saúde, a funci..narem naquela Escola, em

1. 961.
Os interessados .poderão dirigir-se ao Hospital Mi

litar de Florianópolis ou 16.a C. R., onde obterão as in
formações necessárias.

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

DARD VANGUARD ano 1.050, quatro portas, parte me

cânica. 100%, ,pneus novos, lataria e chassis impecáveis.
Possue rádio original 'de excelente sonoridade. Subme
te-se a /1ualquer prova ou exame.

Um carro em excelentes condições. Poderá ser es

tudada o financiamento de uma parte. Negócio interes
san te e de oportun idade.

Tratar todos os dias úteis pelo telefone 31-91.

PARTICIPAÇÃO
IELSON JOSÉ TIA SILVA e ELZA MARIA DA

SILVA participam aos parentes e pessoas amigas o

nascimento de seu filhinho EDSON LUIZ, ocorrido no

dia 7-10.60.

PRIMEIRO V:ENCEDOR NAS ELIMINA
TÓRIAS DE "A VOZ! DE OURO AB(-

1960"
5.a feira última teve lu.

gar a l.i!. eliminatória de
"A Voz ,de Ouro ABC-1960,
no auditório da Rádio oua,
rujái
Desfilaram cinco bon,s

candidatos, e ao final do
programa, a comissão jul
gaãora proclamou Mário
Lange São Thiago vencedor
da eliminatória. com ICld"
reíto, portanto, a disputar,
na Final Estadual a honra
de representar santa Cata.
rina na Grande Final em

São Paulo.
As eliminatórias do mal,

01' concurso de canto po
pular do Brasil, prossegui.

rão nas próximas semanas.
até que 31tinja o número
de 9 vencedoras.
O interêsse do público

aumenta à medida que se'
desenvolvem as slimína
tórías e é de, se esperar in.
vulgar sucesso para a Fi"
nal Estadual de 'A Voz de
Ouro ABC-1960".

ALA MOÇA DO P.S.D.
(ONVOCAÇÃO

A diretoria da "ALA MOÇA DO PAR
TIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO", convoca

a todos seus membros, a comparecerem às
16 horas dd dia 151 do corrente (sábado) na

séde do P.S.D. para tratarem de assuntos

importantes.

CLOVIS
P/ DIRETORIA

SECRETÁRIOFERRARO

B R Oo U T u

Dia treze - quinta feira - Coquetel oferecido pelo
Querência palace Hotel, em homenagem as debutantes
DIA 14 - Sexta-feira - Homenagem do Querência

- Com um coqu'etel às 18 horas.
Dia quinze - Baile de aniversário e apresentação

das debutantes de 1960.
Dia - vinte e três - Disco Dance .com atrações

-

e apresentação da Miss El Disco Dance.
Dia - Trinta - Disco Dance com atrações ...

mudança da sede central
para Curitiba, cujo proje,
to d s lei regulamentando
o assunto, da autoria do
deputado Manuel de Oli
veira Franco Sobrinho, se
encontra em tramitacão
na Câmara Federal [!erá
um rlos principais itens a
ser debatido na reunião.
PRODUTORES APOIAM
O sr. Francisco Qurino

dos Santos, presidente da
Federação das Cooperati
vas dos Produtores de Ma.
te, afirmou "que, das 34
cooperatívae existentes nos
Estados do Paraná, Santa,
Catarina, Rio Grande do
Sul e Mato Grosso, reu,
níndo cerca de 20 mil pro
dutores associados, 15 es;
tão localizadas no Paraná
noe municipios da Lapa,
São Mateus do Sul, União
da Vitoria, Teixeira Soa.
res, São João do Triunfo,
Palmeira, Imbituba, Ipi
ranga, Prudentopolis, Gua

Irapuava e Curícíba, agre.
miando aproximadamente
12 mil produtores, ou seja

mais da metade dos exís,
tentes no País. Portanto,
é [ucta a reivindicação do
Paraná de transferir -se a
sede para Curitiba".
NOVOS MERCADOES
Sobre o estudo para a

conquista de novos mel'.

cados, declarou "que tal
medida é uma necessída,
de, em base interna fir
me, dentro do binomio
produção.fnduetria, a co.

mercíalízaçâo do mate no
País. O organismo indica
do para a busca de novos
mercados prosseguiu o sr.
Francisco Qurino dos San.
toa - é a EMABRA (Ex.
portadores do MaJte do
Brasil) , que há muito
apresentou um plano ela
borado em conjunto com
a Confederação sobre 'os

metodos qUe deveriam ser

aplicados. A CACEX rece ,

beu muito bem o plano,
prestigiado pelo Instituto
Nacional do Ma'te e e�,�{t
eem vias de execução".

BOA ACEITAÇÃO

Prosseguindo, afirmou
'''que em recente viagem
que fez ao Chile. teve I

oportunidade de notar que
o consumo deste tradicio
nal importador de erva.

mate está aumentando
cada vez mais, o mesmo
acontecendo com a Argen
tina, Uruguai, America do
Norte e America Central.
Aseím, fazse necessario
que a EMABRA não se
desvie de sua missão esta.
tutaria específica .que é a
busca de .novos mercados,
enveredando para os pro
blemas do mercado tradí,
cíonal, que devem ficar a

cargo dos respectivos sin
dicatos e federações. A
EMABRA não pode se ab,
sorver nas preocupações a

respeito da instabilidade
indispensavel para o exí ,

to de sua grande missão,
que é, em ultima analise, a

solução para a conjuntura
em que se encontra a eco.

nomín ervateíra brasilei
ra". - concluiu.

�rYatejros a�oiam a Dlu�aD�a �a se�e �o INM para�uriti�a
Está despertando o má. bara. Participarão os srs

ximo interesse nó meio Algacir Munhoz Maeder,
esvateiro paranaense a representando o governo
reunião ordinária do con, estadual; Leão Junior, os
selho Deliberativo do tns, índustríaíe: e Francisco
tituto Nacional 'do Mate, Quirino dos Santos, os

que será realizada no dia produtores. A tese levan,
17, no Estado da Guana- tada pelos ervateíros da

Pe. Caio Castro, S.V.D. í a, tomar parte naigrandiosa ]
Hoje dia 13 de Outubro peregrinação ao Santuário

será Fátima, mais uma vez
I
de Fátima, renovando, uma

ainda agora em maiores pro_I vez mais a Consagração ao

porçõ�s, o Altar do MUnd?!LmaCUlado Coração de Maria!

De Roma volve Sua Santl. Nada, nada parece deter

dade o Papa João XXIII, seu quer bradar o Santo Padre aos

olhar de Pastor Supremo das ',corações de todos' os homens

almas para a Cova da Iria, - nada poderá deter a mar-
I

e convida todo o munido
I
cha compressora do Comunis- :

cristão a< uma universal cru-, mo ateu, o grande' flagelo de

zada de orações, sacrifícios

I
Deus, em nossos dias, pelos I ' .

'

.

e, penitência. O, Santo Padre, nossos FeI:iados. Nem as bom.
I fra�lO. do fal,eCldo. pontífice.

!
em pessoa, fara de novo abas atômicas, nem mesmo os ASSistiram a cerimorna o

Consagração do mundo, es- teleguiados, muito menos
I
Papa João XXIII e todos cs

pecialmente da Rússia, ao ainda as loas decantadas à I cardeais residentes em Ro

tmaculado Coração de Maria liberdade do Mundo Ociden-
I
ma. (ANSA·DC).

Atendendo .a êsse apêlo do tal. Essa último cansou-se de I
VigáriO de orísto o Exmo Deus c desorientado pelo I CONGRESSO EUCARISTI

Sr. Bispo, de Leria' - Diocese liberalismo quer resolver os
I
CO - Terezih�, 9 - Vem

a' que pertence o Santuário seus problemas longe dos I tomando. diferente a�p:cto
de Fátima - teve! o mundo enaínamentos eternos do esta Capítal, para a jiroxima

conclarnando-os para a mo� Evangelho de Cristo. O pri.1 inSltalação do Primeiro Con

bílízaçâo geral de todos os meiro - o Comunismo ateu gresso Eucarístico, qu_C será

fiéis para impetrar, com re- - como nunca na História realizado na Praça Sao Be

dobrado fervor de orações e da Igreja, organizou.se nedito, promovido pelo arce

penitência, a, conversão da tremendamente com todos, bispo D. Avelal' Brandão.

Rússia, a paz para o mundo OS recursos da técnica mo- EITIj cooperação com a igre

angustiado e as bençãos de derna para destruir o Reino ja, foi mandado erigir, pela

Deys para o Concílio Eumê- de Deus. municipaJi,daJde, um grande
Consumada a ,trição .ao cruzeiro.

Espírito cristão, tremem Os

povo& .do Ocidente perante os

[t_OlUNAt CATOLlCAI

x x x

É grande o entusiasmo pe
la próxima Convenção Na_

cional dos Lojistas, a realí,

zm·.Se nos próximos dias 19,
20, 21, e 22 do corrente, 1'''l

Rio de Janeiro.
x x x

A oonvencâo Nacional dos
Lojistas é aberta a qualquer
lojíeta que nela queira to.
mar parte. Não é necessário

Cidade do Vaticano, Solení- x x x
ser associado de Clubes Lo

zando.se anteontem o regun.,] Outro assunto discutido
jistas para se inscrever na

do aniversário da morte do

I
foi a promoção. do. Dia do Convenção.

Papa Pio XII, realízoucse Natal. O Sr, Pinheiro (A x x x

hoje na catedral Sixtina Modelar) apresent.ou um
Ao final da reunião usa.

uma solene cerimônia do su- otimo trabalho, que, em
ram da palavra os Sn.'. João

suas linhas, gerais foi apro ,

Batista dos Santos e Henri.
vado, Teremos, ef'te ano,
uma promoção, inedita e

institucional do Dia do Na
tal.

x x x

Foi deliberado que o Clu
be contribuirá com doze
cestos de lixo, no valor

aproximado de Cr$

ANIVERSARIO DA MORTE
18.000,00, para a campanha
"Cidade LImpa", promovida

DE PIO XII
pelo Rotary.Clube local.

tantasmas que av�-;ct;
Ç>cidente' de foice em punho I
e martelo erguido para re,

duzir a escombros as ins,ti

,tuições já combalidas do

Ocidente, desde que Deus e

a, Igrej a foram postos à

margem da HIstória .elO! Mun
do Moderno.

Urge, pois, nessa hora in
certa que o, mundo vive.
antes qut reja tarde demais
- ouvir o apelo do Santo

Padre, írradiado de Fátima

para o mundo inteiro e to
memos parte nessa Cruzada
de orações e penítêncía-gia-
1'9.1 O' próximo 13 de Outubro!
O Brasil não pode ficar

ausente nesta grande Cru

zada pela salvação elo mun

do. Devotos fervorosos ela
senhora ele Fátima tomemos
nas mãos o Rosário bendito
�e Maria e unidos aos mi

lhares de peregrinos qua vi.
rão a Fátiana, no dia 13 .de

Outubro, renovemos, em, nos.

sas paroquias, a Consagra
ao Imaculado Coração de
Maria de tudo quanto somos

e .temos, no espírito da men;

sagem de Fátima e nas in

tençõe� do Papa João 4XIII.
Com os tres pastorzlnhos
dilgamos: "OI meu Jesus, é
tudo por VOsso amor, para a

convcrsasão dos pobres pe
cadores', pelo S. Padre em

Roma, pela paz elo mundo e

em desagravo das ofensas
cometidas contra o Irnacula.,
[lo Coração de Maria".

CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE
FLORIANO'POLlS

Realízoucse, na ultima Clube de Diretores Lojistas
quarta-feira, mais uma reu- de Florianópolis. Utilizam o

níãovalmoço do Clube de .3PC os 15 sócios do Clube e

Diretores Lojistas de Flo , mais 10 firmas que se íns,

rianópolis. creverarn como usuárias.
Nessa reunião foram re ,

x x x

O SPC está aberto '1.1 qual.
quer firma que dele queira
ee .1l,\.ilizaL Seu telefone tem
o numero 3630.

A. SCHl\UDT

O 13 de Outubro em fátima

Sendo hoje em todo Mundo o dia da peregri
nação do Santuário de Fátima. Teremos aqui em sua

paróquia, no bairro do Estreito, novena às 19 horas em

seu louvor e amanhã missa às 7 horas,

nico.
O mundo in.teiro de joe.

lhos, no dia 13 de Outubro,

cepcionadoe, como sócios

permanentes do Clube, os

Presidentes da Associação
Comerctal e do Sindicato do
Comércio Varejista de Flo;

rtanópolís, representados
pelos Srs. Henrique Stefan e

João Batis-ta dos Santos.

x x x

O Serviço de Proteção ao

Crédito está em pleno fun ,

cionamento e já conta em

seus arquivos com 4.000 fi.
chas negativas, de maus pa
gadores.

x x x

O SPC está vinculado ao

que Stefan, oferecendo
apoio das entidades que re

presentam no sentido de

cooperarem com a promo,
cão do Dia do Natal.

GOSTA DE CAFÉ?
ENTÃO PECA CAl'É ZITO

------..--------------�._--

TERRENO VENDE-SE
16m. x 27 na Avenida Mauro Ramos, entre
os numeros, 332 e 338 próximo à rua Bo
caiuva.
Tratar na rua Victor Meirelles, 22 Sob. - de 9
às 10,30 horas ou pelo telefone 3367 no horáriQ

MOLESlIA
-

DE SENHORAS
COLIC!\S _0__ COLICAS

SEDANTOL
As regras dolorosas pod ser evitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de
comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias,
&UaD, consequências e perturbações da menopausa.

acima.
•

ALfAIATES E COME'RCIANTES
Casimiras - Tropicais - Linhos
Angelo Larisca & Filhos, têm os melhores preços
de São Paulo.

CAMBRAIA Scul'akio - Ol'cln Bo!'cla(b
CR.$
CR$
C'R,$
CR,$
CR$

1.200,00 m.

550.00 m.

600,00 !l1.

260,00 J'Yl.

580.00 m.

720,00 m.

RSO,OO m.

TROPICAL Santista
O PAPA ACEITOU O PE· TROPICAL Brilhante Santista
DIDO DE DEMISSÃO DO LINHO Bras'perola
�ISPO ELEITO - Vatica· BRISAMAR Santista pré encG�J1idQ
no, 10 - Sua:Sa'lltidade o TROPICAL Aurora
Papa João XXIII aceitou o SARJA Aurora Orela Azul Celeste
pedido de demissão do bispo E inumel'os outros artigos
eleito de Estância, no Bra· Remessas mediante cheque visado.
sil, monsenhor Francisco Rua Quintino Bocaiuva, 231 - 1.0, anelaI'
Portela. Te!.: 35.33U -- S. Paulo.

eH$
cn�

s/n -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NOTI('IAi DO I. B. (.
i

VAI REUNIR-SE A JUNTA ADMINISTRATIVAO CRIME DE CURITIBANOS

Envolvido
do PSD

nome do Presidente
fins eleitoreiros

o
\

'

No próximo dia 17 do corrente, voltará a reunir-se

a Junta Administrativa do Instituto Brasileiro do Café,
para realizar a sua II Reunião Ordinária do corrente

ano. Serão debatidos assuntos do interesse da cafei

-cultura nacional, devendo ser. instalados os trabalhos,
às 15 horas, sob a presidência do Sr. Francisco de Pau

la Soares Neto" Delegado Especial do Govêrno e presi
dente do referido órgão.

para
Do conhecimento de todos o crime ocorrido dia 2 2 do corrente.

do corrente, na c idade de Curitibanos, em frente à sede E por ser verdade firmo

do Partido Social Democrático, quando foi fulminado
a presente

CÜ'r�ttibll\nos, 10 dfe outu-
a tiros de revolver o sr. lSebastião Martendal. bro de 1960

Os jornais, na ocasião, ocupando-se do fato pu- Adernar Gomes
blicaram as mais desencontradas versões. O DIkRIO Tenente Delegado Espe ,

DA TARDE, desta Capital, na sua edição de 5, narran-

do o assassinato deu os nomes dos senhores.' Ivo Gomes

Pain e Miguel Dias 'coma culpados. Disse, mais, o JOI'

nal, que os assassinos agiram a mando do sr. Orozimbo

Caetano da Silva Presidente do Partido Social Demo

crático. Vale ressaltar, que o Diário da Tarde agiu de

boa fé, transcrevendo apenas fatos publicados por

outros jornais.

.cial de Polícia d'a Veiga (M,agalhãles, Juiz

O documento está com a Ide Direito, ínvesetdo das

finma devidamente reco-. funções de Juiz Eleitoal da

nhecída, 110. Zona. que lhe rorne

Diriglucse ainda o Pre- ceu documento onde são
sidente do PSD, vítima de feitas as melhores referên

uma calúnia, ao sr. Hélio cias ao sr. Orozimbo Caa,
tano da Silv,a.
Como se sabe, o Presr

dente do PSD Id(e C�ritl,i
banos era acusado de ha,

-

ver desvjado if.arto mate
rial eleitoral com fins lIlei
toreíros, A exploração não
vingou. O pleito, em curí,
tibanos, em virtude dos, a
contecimentos foi realizado
com garantia de fôrças
Federais,

1.a OFICINA REGIONAL DO CAFÉ

Foi inaugurada a 6 de
setembro corrente a Pri
meira Oficina Regional do

Café, em Pedro Juan ca,
baIlero, Paraguai. Trata_
ee de organismo subordi
nado à Divisão do Café e

Estimulantes do Ministé_
rio de Agricultura e Pe,
cuária daquêle país e des
tina-se a formar culturas

experimentais e viveiros de
diferentes espectes de ár;
voree de sombra e úteis ao

reflorestamento do país,
bem como proceder ao

levantamento do censo ca

feeiro da zona de Amam,

bay. A "oficina" assistirá
ainda as empresas que se

dedicam à careicultura e

promoverá a fumigação de
sacas vasias importadas, a

fim de evitar a propaga,
ção de enfermidades.
"STAND" DO IBC NA

SUIÇA
Em telegrama dirigido

ao Sr. Adolpho Becker,
presidente do Instituto
Brasileiro do Café, o con ,

sul braaíleíro em Lausan,
ne comunica- que alcan,
çou grande êxito o "'stand"
instalado pelo IBC na
Feira de Lausanne, tendo
o více-presídente da Suica
percorrido as suas insta.
lações e saboreado, junta,
mente com milhares de
outros visitantes, o delí ,

cioso café do Brasil, ali
servido em profusão.
CAFÉ DO BRASIL PARA
A CRUZ VERMELHA DA

NORUEGA
Em carta enderecada ao

embaixador do Brasil em

Oslo e por êste transmiti_
da ao Inadtuto Brasileiro
do Café, a Cruz Vermelha

,
da Noruega agradeceu ao

IBC a doação de uma saca

de café, feita por Inter;
médio da referida repre
sentação diplomática.
O produto agora entre.

gue, fez parte de uma

partida de 50 sacas crere,
cídas ao soberano da No

ruega, o Rei Olav V, para
distribuição enbre as dí,
versas entidades de bene,
ficiência e assocíacões de

Jc*idad, gesto que
"

mere
ceu os maiores encômios
da imprensa, rádio e tele,
visão da capital norue;

guesa,

tícado contra Sebastião
Martenclal, na tarde do dia FLORIANÓPOLIS, Q·uillla feira, 13 ele outubro ele 1960

Começou, dai, H explora
cão política, fulminada,
logo após, pejos órgãos da

oposição.
Envolvido o nome. do sr.

Orozimbo Caetano da Silva,
Presidente do PSD de, Curi

tibanos, acusado de ser o

autor Intelectual do crime,
êste, �t fim de resguard.ai'
seu nome, procurou o Dele
gado de Polícia daquela
Comarca, sr. Tenente Ade
mar Gomes, que lhe' passou
Declaração, ísentando.,o de

Iqualquer participação. E'
o que se vê da DECLARA

çÃO ABAI�O:
DELEGACIA DE POLICIA

DE CURITIBANOS
DECLARACÃO

O sr, Adernar Gomes, te
nente delegado td:e polícia
elo Município de Curitiba,

nos, EI';,taelo de Santa Ca

tarina, na forma da lei etc.
Dec�ara que o nome do

sr. Orozimbo Caetano da

Silva, não consta dos autos
/llo inquérito policial íns
taurado IJOr esta Delegacia,
JI,:tra apurar o crime pra-

IExibindo documentos
passados por autoridades
4da Comarca de ,Curitiba_
nos, que põem côbro às
mesquinhas explorações em

tôrno de seu nome: esteve
ontem nesta Redação o Sr.
Orozimbo Caetano da Sil
va,

Dos resultados verificados
nas eleições do dia 3., ve,

se logo que a exploração de
. nada adiantou.

EXPOSICÃO DE
,

PRÊMIOS
'Como foi noticiado a

representação de Floria
nópolis presente aos Jogos
Abertos de Brusque sagrou.
se campeã daquele certa
me, realizado durante os

festejos do Centenário da
cidade do Vale do Ita�aí.
Os prêmios que couberam

à delegação vitoriosa estão
expostos na Loja Rener.
numa «íe suas vítrrnes à
rua Felipe Schmidt.

'

Consoante foi divulgado
a participação da Capital
IQatarinense, no certame

efetuado em agôsto do cor

r�nte ano, só se tornou pos,
. sível graças .ao auxílio con
cedido p61a Prefeitura de
Florianópolis, ao colocar à
disposição I(�OS atletas íns
.Icrttos os recursos índís,
pensáveis.

o sr. Jorge Pa'Qo Mato.
so Maia, Ministro da Ma
rinha. na terça-feira pas
sada esteve em visita a

Florianópolis, em inspe
ção ao 5° Distrito Naval
�ecebido por altas auto�
i-idades, S. Excia. esteve
em Palácio, onde após
c,onferenciar com o sr,

Governador, concedeu en
trevista coletiva à im-
prensa florianopolitanà
Na oportunidade, a alt�
personalídad« fez rápida
VISIta ao sr. Prefeito Os
valdo Machado, acompa ,

nhado do Estado Maior'
do 5° D.N., sediado na

Capítal. Os flagrantes fo
ram fixados na ocasião
. _:FOBRO

IRM'ÃOS BITENCOURT
I(AII BAOAPÓ . 'O,.jf HQ?

t ANTIGO DEPOSITO OAI-II.o,"l

-'
,",-'

PREFEITOS ELEITOS

a oposi�ão elegeu 30 e o situacionismo 14
A opostção elegeu pre- Currtibanos caçador

feitos nos seguintes mu, Bom Retiro Tijucas.

SRw SYLVIO (.
BORBA

Tratando de assuntos de
interesse da revista VISÃO
desde ontem se encontra
nesta Capital o sr. Syívio
C, Borba, Gerente do De

partamento de Círculação
daquele importaJnte [órgão.
Nesta Redação, em con,

,tato com o nosso Gerente
Vereador Domingos Fernan-

,des�1de Aquino, o ilustre

vísítant« tece.u vários elo

gios a oapítal Barriga.,
verde. Ainda em companhia
do sr, [Domingos Aquino
percorreu as dependências
deste matutino.
Agradecemos O prazer .da

sua amável visita e formu
lamos-lhe votos de feliz es,
tada na Capital.

nicípios:
Araranguá
Urussanga
Criciuma
Orleães
Jaguaruna
Tubarão
Laguna
Imaruí
Palhoça I

Bíguaçú
Nova' Trento
Pôrto-Belo
TiJm�ó
Ibirama
Rio do Sul
Jaratguá
Araquari
JoinV'ille
Mafra
Pôrte União
Chapecó.
Lag6s
São .,Joaquim
Campos Novos
Videira
Concórdia
Gaspar.

O situacionismo ele
geu os ,dos seguintes:

jSão José
Camboriú
Brusque
jHJajaí
BIumenau
Rodeio
pomerode
São Bento
Jo.açaba

'LOT'ERIA DO ESTADO DE S. CATARINA
PAGAMENTOS DE PREMIOS

Na Séde da Admínístra,
ção da Loteria foram pa,
gos os seguintes prêmios
maiores: Quinhentos mil
cruzeiros ao sr. Guilherme
'T}\lm, residente em Bfu
menau, bilhete 1155 de 23
de setembro pp,

Quinhentos mil cruzeí,
ros ao sr, Armando stlvet,
ra de Souza bancarío, re
sidente nesta Capital, bí ,
lhete 1130 extraçao de 7
de Outubro corrente ven,
dido pela Agência SIMAS,

MINISTRO RENUNCIOU

BUENOS AIRES, 12
(A. P.) - Urgente - O
Ministro da Guerra, ge
neral Rodolfo Larcher,
tido como o mediador da
atual crise entre o Exér
cito e Frondizi, renun

ciou. às primeiras horas
da madrugada de. hoje, ao

acentuar-se a pressão dos
chefes militares sôbre o

govêrno,

DIA DA ARVORE DOMINGO AS
fESTIVIDADES

As festividades do DIA DA ARVORE terão. sua

realização domingo próximo, por ocasião do encer-,

ramento da SEMANA DA CRIAlNÇA. Transferidos que

foram, em virtude do mau tempo, os festejos promovi
dos pela Chefia do Acôrdo Florestal prometem alcan

çar êxito consagra.dor, estando os seus dirigentes pro

videnciando as medidas necessárias para que o aconte

cimento ganhe a repercussão das vêzes anteriores.

Uma missa campal no Horto Florestal, localizado

no. sub-distrito de Trindade, tendo a oficiá-la 120n F'e

licio da Cunha Vasconcellos e sermão de sua Eminência

Revei'endíssima Don Joaquim Domingues de Oliveira,

e declamações alusivas à ARVORE por escolares, serão

os pontos altos das solenidades.

Homenageando o Ministro da Agricultura - Sr.

Barros de Carvalho. - o Acôrdo Fiorestal com O Estado

de Santa Catarina providenciou a formação. de um bos

que com o nome do titular daquela pasta miilisterial, em

I02al onde será realizado o ofício religioso.
Altas autoridades civís, militares e eclesiásticas

estarão prestigiando o acontecimento, dando, :com a

.sua presença, irrestrito apôio ao trabalho que v,em de-'

"envolvendo em no.sso Estado a Chefia do Acôr.do Flo

restal, em função da defesa e desenvolvimento de nos

sas riquezas florestais.

Logo depois da eleição, a imprensa governista
anuncio.\l que o senhor Jânio Quadros se achava em

Santa Catarina, em Rio do Sld, na fazenda Mos

quitos, do senhor lrineu Bornhausen.

Essa barriga passou em üente, até aqui nas

colunas, onde um :cronista qui,s também anun'CÍar a

presença do candidato que viria a ser o mais vo

tado.
Sabe-se. hoje que êle vaticinou a derrota do

senhor Bornhausen com vários dias de antecedên

cia. Adivinhou? Não! Bastou-lhe ouvir dois ou três

discurso.'s do candidato udenista para ter a :certeza

de que era homem su.perado, cOm truques bobos,
como o do velho Colono de volta e mais a vaidade

-de berrar _; Eu já sou o governador; eu falo como

governador; quando assumir o governo, em 31 de

janeiro ...
xxx

Ficaria muito esqu,erdo para o senhor Bor

nhausen hospedar em Mosquitos, o -senhor Qua
dros, justament'e p'am juntos assistirem a apuração
do pleito. .

De fato. As urnas abrindo-se e a cada resulta-'
do o diálogo:

- Parabens, Jâl1io, .

- Pêzame's, Il'ineu .

Uma situação assim, entre hóspede e anfitrião;
não se! aguenta .por mais de um dia. Jânio eufóri'co

e Irineu furibundo acabariam ma1 ...

:- Eu .ganhei,. você perdeu .

- Eú perdi, você ganhou .

Quando a coisa ,parecesse gozação do sadismo

janista, a. raiva bOrnhauseana .complicaria o fu

turo ...

S·AB OH OSO?
SÓ C'�FE ZITO

HONROSO
AGRADE('IMENTO

O Prefeito Municipal Os
valdo Macha.do vem: de re

)ceber honroso expediente
.
do Embaixador Norte_

AmericaIllo no I Brasil
John M. Cabot, ptlo qual.
agradece as. atenções de

que foi alvo por, ocasião dê

sua visita a- Flortanópolis.
Eis o texto ,da mensagem

"Aproveito a oportu�ida
de para reiterar-lhe meus

,�gradecimentos pelas rnú_
meras atenções qUe fomos
alvo durante o curso da
agradavel vis1ta .que f�'e-
Imos a FloI1anópolis. Foi
grande gentileza de sua

parte receber-nos tão dis

ftinfamente, e apreciamos
.eílpecialment1e a literaltura
sôbre Florianópolis com que
fomos presenteados.
··Cordia�s ISaudações,

Sinceramente

xxx

O Esperidião andã desolado. Encontrando.se

com o Ju,linho Gonçalves desabafou:
- .Julinho! Fumo tudo de gruta!! !

O Diretor dêste jornal, dr. Rubens de Arruda Ramos, -

caricaturado magistralmente pelo nosso amigo Fossari

- em gôzo de férias, aliás justíssimas, viaj()u ontem

para Curitiba, de onde retornará a Mafra e Lajes.

Seguem com êle noSsos votos de boa viagem
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